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Toltorpsdalens Egnahemsförening 
Föreningen bildad 1914 

 

Protokoll från årsmötet 7 april 2016 
 

§1  

Ulla-Britt öppnade mötet och presenterade den sittande styrelsen och 

presenterade lite riktlinjer för kvällen.  

 

§2 

Till mötets ordförande valdes Lasse Samuelsson. Lasse började med att 

beklaga att inte vår affär i dalen längre för oss samman på ett naturligt sätt. Han 

menade den som förut låg mitt i dalen vid den gamla macken. Ikväll ses vi ju i 

varje fall. 

 

§3 

Till mötets sekreterare valdes Magnus Fogelberg. 

 

§4 

Dagordningen godkändes utan justeringar. 

 

§5 

Till justeringsmän valdes Ove Olsson Västerbergsgatan 27 tillsammans med 

Ulla-Britt Karlsson vår ordförande. 

 

§6  

Protokollet från höstmötet lästes upp och lades till handlingarna. 

 

§7 

Inval av nya medlemmar 

Se separat lista 

Samtliga valdes in i föreningen och hälsades välkomna. 

 

§8   

Inkomna rapporter och skrivelser 

Inga rapporter eller skrivelser fanns att diskutera. 

 

§9 

Styrelsens årsberättelse för 2015 låg framme på borden så det gavs en stund 

för var och en att själva läsa igenom berättelsen. Årsberättelsen lades sedan till 

handlingarna. 
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§10 

Sture Krantz läste upp årsredovisningen för 2015. Det fanns även lösa 

exemplar till de som själva ville läsa om ekonomin för 2015. Revisor Göran 

Jakobsen läste upp revisionsberättelsen för 2015. Mötet godkände 

redovisningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§11 

Mötet beslöt att årsavgiften ligger kvar på 100 kronor för 2017. 

 

§12 

Mötet beslöt att styrelsearvodet ligger kvar på 6000 att fördelas mellan de 7 

ledamöterna. 

 

§13   

Val av styrelse: 

1. Val av styrelseledamöter som väljs på två år. I tur att avgå: Sture Krantz 

Göran Ståhle och Ann Wingårdh 

2. Föreningsordförande för ett år. 

I tur att avgå: Ulla-Britt Karlsson 

3. Förenings kassör för ett år 

I tur att avgå: Sture Krantz 

Sture, Ann och Göran omvaldes som styrelseledamöter. Ulla-Britt omvaldes 

som ordförande och Sture omvaldes som kassör. 

 

§14 

Val av valberedning för 2016. 

Tysta minuten … Frågan bordlades till höstmötet. 

 

§15 

Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för 2016 

Göran Jakobsson och Annika Svanström omvaldes som revisorer samt Lasse 

Samuelsson till revisorssuppleant. 

 

§16 

Val av kontaktpersoner för 2016 

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. 
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§18  

Övriga frågor: 

 Lars Samuelsson gjorde reklam för vår bok. Det finns exemplar med på 

mötet som går att köpa för 50 kronor. 

 

 Lars Samuelsson hade fått med sig en fråga från en medlem som inte 

kunde närvara. Frågan var att skall inte styrelsen uppmana de som gick 

med i fiberinstallationen också borde vara medlem i föreningen. Det var 

ju tack vare föreningen som detta arbete kom till stånd. Detta stöddes 

också av mötet. Styrelsen fortsätter att formulerar och distribuerar denna 

ståndpunkt i kommande utskick. 

 

 Det kom upp en fråga om varför inte Boxer finns med i utbytet i 

fibernätet? Ingen visste säkert men det är Svenska Stadsnät som skriver 

avtal med operatörer så om någon vet så är det Svenska Stadsnät. 

 

 Har någon haft problem med återläggning av asfalt efter 

fiberinstallationen. Var kan man vända sig? Finns det fler så att man kan 

gå ihop? Kom inte fram konkreta förslag under mötet så frågan ligger 

fortfarande öppen. 

 

 Fråga om parkering längs våra gator kom upp. En lösning kan vara att 

man ordnar boendeparkering. En person på mötet som jobbar för 

liberalerna sa att just denna fråga diskuterats inom tekniska nämnden på 

kommunen. De hade också identifierat detta som ett problem och att man 

tittar på detta just nu.  

 

 Att det blir fler och fler parkeringar där man betalar med mobilen skapar 

problem för många. Hur gör man om man inte har en mobil eller en mobil 

som klarar denna typ av betalning? Tekniska nämnden tittar även på detta 

och vill ha åtminstone en kortbetalning vid dessa parkeringar.  

 

 Hastighetsgränserna är tydligen på väg att uppdateras 40 km/h söder om 

dalgångsgatan och 60 km/h norr därifrån. Varför? Mölndals kommun har 

upprättat en hastighets plan. Ulla-Britt fick tag på en person hos 

kommunen som lyssnade och tyckte det var bra att vi ringde. Inget är 

beslutat än hos kommunen. Detta har inte kommit upp i tekniska nämnden 

än men när det gör det kommer tekniska nämnden inte att bifalla denna 

fråga. Föreningen skickar in en skrivelse till tekniska nämnden och 

protesterar mot denna hastighetshöjning. 
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 Vad händer med ödetomten (gamla macken på Bagerigatan, kvarteret 

Syltlöken)? Mölndals kommun har information på sin hemsida 

meddelades under mötet. 

 

 Tips kom upp att det finns en synpunkts länk på Mölndals Stads hemsida 

där man kan lämna synpunkter och få snabbt svar. Följ länken: 

”https://www.molndal.se/medborgare/kommunochpolitik/synpunkterochk

lagomal.4.47315bb7131d8f123cf800014509.html” 

 

 

§19 

Mötet avslutades av Lasse Samuelsson 

 

Efter mötet bjöds på småplock(ost, korv och frukt) med dricka. 

Sedan lyssnade vi till Lars-Erik och Johan Frendberg. Vi bjöds på en resa från 

visor till Elvis och häftig Rock’n Roll. Till många av visorna bjöds vi att sjunga 

eller nynna med. En mycket trevlig kväll. 

 

 
 

 

Vid protokollet 

 

 

____________________________ 

Magnus Fogelberg 

 

 

Protokollet justeras: 

 

 

____________________________               ____________________________________ 

Ove Olsson (Västerbergsgatan 27)   Ort & Datum 

 

                     

 

____________________________               ____________________________________ 

Ulla-Britt Karlsson                                 Ort & Datum 

 


