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Toltorpsdalens Egnahemsförening 
Föreningen bildad 1914 

 

Protokoll från årsmötet 31 mars 2015 
 

§1  

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordförande Ulla-Britt Karlsson, samtliga i 

styrelsen presenterades. 

 

§2  

Till mötets ordförande valdes Lasse Samuelsson. 

 

§3  

Till mötets sekreterare valdes Magnus Fogelberg. 

 

§4  

Dagordningen godkändes utan justeringar. 

 

§5  

Till justeringsmän valdes Bertil Torstensson (Lekevallsgatan 26) tillsammans med 

ordförande Ulla-Britt Karlsson. 

 

§ 6 

Protokollet från höstmötet 20 november 2014 lästes upp och lades till handlingarna. 

 

§ 7  

Inval av nya medlemmar 

Gerd och Ulf Nilsson Lekevallsgatan 67 

De nya medlemmarna hälsades välkomna i föreningen. 

 

§ 8  

Inkomna rapporter och skrivelser 

Inga rapporter eller skrivelser kunde rapporteras. 

 

§ 9  

Styrelsens årsberättelse lästes upp av Lasse och lades till handlingarna. 

Därefter lästes även årsredovisningen för 2014 av kassören Sture Krantz och lades till 

handlingarna. Eftersom inte årsredovisningen fanns utskriven på mötet krävdes att för nästa år 

även trycka upp årsredovisningen till mötet. 

 

§10 

Revisionsberättelsen lästes upp av Göran Jakobsson. Årsmötet beviljade styrelsen 

ansvarsfrihet för det gångna året 2014. 

 

§11  

Årsavgift beslutades vara oförändrad 100 kronor för år 2016. 

 

§12  
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Styrelsens arvode fastställdes till 6000 kronor att fördelas bland styrelsens medlemmar för år 

2015. 

 

§13  

Val av styrelse: 

1. Till föreningsordförande och styrelsens ordförande valdes Ulla-Britt Karlsson på 1 år. 

2. Till kassör valdes Sture Krantz på ett år. 

3. Omval av styrelseledamöter, Inga-Mai Wängberg, Björn Sonander och Magnus Fogelberg 

på två år. 

 

§14 

Val av valberedning, Inga nya förslag kunde ges på mötet, varför posterna är vakanta och 

bordläggs till höstmötet. 

 

§15 

Val av 2 revisorer. 

Till revisorer för 2015 valdes Annika Svanström samt Göran Jakobsson. Lasse Samuelsson 

valdes som revisorssuppleant. 

 

§16 

Val av kontaktmän 

Stefan Johansson, Gunnar Söderberg och Gunnar Söderlund omvaldes. 

 

§17  

Till att var för sig teckna firma i bank (Nordea) valdes ordförande Ulla-Britt Karlsson och 

kassör Sture Krantz. 

 

§18  

Övriga frågor 

En medlem Hans Friberg berättar att han sedan 2013 haft problem med lågfrekvent buller, ett 

ljud som stör något våldsamt. Har någon på mötet hört liknande ljud? Nej! Svarades från 

mötet. Kommunen är inkopplad och tror nu att det kan vara en ny pump som trycker upp 

vatten till Södermalm. En annan orsak kan även vara ventilation i fastigheten.  

 

En medlem boende Aspliden/Toltorpsgatan nära övergångsstället informerade att han har 

problem med huset orsakade av vibrationer från guppen på Toltorpsgatan. Har fler problem 

med dessa vibrationer? Han har själv kopplat in kommunen som varit i huset och mätt. Men 

de säger att mätvärdena inte är onaturligt höga. Trots att det går vågor i kaffekoppen. 

 

En medlem undrade hur det går med elavtalet med BestEl. Avtalet går snart ut. Finns det mer 

information? Nuvarande elgruppen bestående av Ove Paulsson samt Bertil Torstensson svarar 

att det finns i planeringen att träffa BestEl. Förhoppningen är att från dem försöka få ett nytt 

erbjudande. Informationen från detta möte kommer att publiceras på hemsidan och även i 

lämpligt utskick som går ut till samtliga boende i dalen. 

 

Ulla-Britt påminner om visningen av operan den 25 april klockan 11.00. Vi behöver 

anmälningar! Inte så mycket för att det är begränsat med platser utan för att det kommer vara 

gemensam entré till byggnaden. Det är därför bra om vi vet hur många vi skall vänta in innan 

dörren stängs och visningen påbörjas. 
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Hemsidan kommer att förses med ett nytt innehåll. En typ av anslagstavla eller ”Händer i 

Toltorpsdalen”. Meningen är att kunna få ut information som berör de boende denna väg. Det 

som läggs ut kommer att granskas och godkännas av styrelsen.  

 

 

§19  

Mötet avslutades 

 

Elgruppen Ove Paulsson och Bertil Torstensson tackades för gott arbete under åren som 

resulterade i ersättning för de drabbade hushållen i samband med Kraft Kommissions 

konkurs. 

 

Efter årsmötet bjöds det på snittar och dricka. Därefter pratade Lars O Carlsson om gatunamn 

och visade bilder från Göteborg. En mycket intressant och uppskattad föreläsning. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

____________________________ 

Magnus Fogelberg 

 

 

Protokollet justeras: 

 

 

____________________________               ____________________________________ 

Bertil Torstensson    Ort & Datum 

 

                     

 

____________________________               ____________________________________ 

Ulla-Britt Karlsson                                 Ort & Datum 

 



 4 

Noteringar från det extra möte om fiber som hölls innan årsmötet: 

Idag är vi 370 medlemmar men drygt 650 gick med i fibererbjudandet. Vi skulle gärna se att 

fler gick med i föreningen nu när det läggs ned en del arbete på att koordinera fiber och även 

en del runt i kring fiber frågan. 

Idag har ca 100 blivit anslutna till fiber och man kommer att fortsätta med en takt av 30-40 

hus varje vecka.  

För några veckor sedan ordnades ett möte om att samla ihop oss och försöka få ett bättre 

erbjudande om internet inkoppling, men ingen kom vid det tillfället. 

Det finns även intresse att gå ihop och se om man kan få ett bra erbjudande att lägga tillbaka 

asfalt på uppfarter m.m. 

Det finns initialt kanske två till tre personer som är intresserade av att driva frågan. Dessa 

kommer att hålla ett internt möte och sedan informera hur man går till väga genom facebook 

och Toltorpsdalens hemsida. 

Egnahemsföreningen sammanställer information på nästa utskick. 

 


