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Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Skogsbärens Samfällighetsförening
2008-06-08
Närvarande: 54 fastigheter med rösträtt
BRF Blåbärsvägen 1 röst
Totalt 55 med rösträtt 
Totalt antal deltagare: 82 personer
§ 1 Mötets öppnande

SFF:s Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade 
extra stämman öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

§ 3 Extra stämma behörighet utlyst
Mötet anser att kallelsen har behörigt utlyst.

Extra stämman gäller för beslut ang avyttring av fjärrvärmenätet och 
det fortsatta arbetet med Vattenfall. Ordförande gick igenom rutinerna 
gällande rösträtt. Mötet kommer att använda sig av den sk 
huvudandelsmetoden. Mötet godkände detta.

§ 4 Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande föreslogs ordinarie ordförande, Björn Lager. 
Mötet godkände detta

§ 5 Val av sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman
Till sekreterare för mötet föreslogs Britt-Marie Carlsson. Mötet valde 
Britt-Marie till sekreterare. 

Björn Andersson och Mikael Strandberg föreslogs till justeringsmän 
tillika rösträknare. Mötet valde dessa.

 

§ 6 Fjärrvärmen
Genomgång av det informationsmaterial som skickats till samtliga boende.

Betalning sker till SFF:s konto – inbetalningskort kommer att delas ut.

Servisventilerna kommer att bytas under vecka 25 och 26.

Fullmakten och meddelande ang finansiering och ev byte av värmeväxlare – senast 23 juni till Britt-
Marie, Hjortronvägen 66.

Frågor som ställdes av mötet:
Tidplan för byte av värmemätare

Vattenfalls övertagande

Styrelsen återkommer i dessa frågor.

Då inga fler frågor fanns var mötet framme vid beslut om avyttring eller inte.



Ordförande ställde frågan:

Är det mötets avsikt att gå vidare i denna fråga och avyttring skall ske av fjärrvärmenätet?

Samtliga röstberättigade röstade JA och mötet beslutade att gå vidare i denna fråga.

§ 7 Beslut om hur protokoll från stämman distribueras
Mötet beslutade att protokollet skall distribueras till samtliga boende.

§ 8 Mötet avslutas
Ordförande Björn Lager tackade för visat intresse och förklarade extra stämman avslutad.
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