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Stämman öppnades av ordförande Henry Amper. Parentation för Karl-Erik Nilsson

Henry Amper valdes till stämmoordförande

Berit Holmgren valdes till sekreterare

rct',WIttiwÄs*ffi
Ulla Andersson och Per{ililhelma,s@n valdes tilljusteringsmän och tillika rösträknare

Sekreteraren redogjorde för antal närvarande fastighetsägare.29 st fastigheter

varav 2 st fullmakter var representerade

Kallelsen godkändes av stämman

Dagordningen godkändes med tillägget att §12 flyttas till efter § L5 samt ett par

punkter under § 22 Övrigt.

Stefan Bengtsson redogjorde för årets verksamhet. Man har haft 5 styrelsemöten

och anordnat 2 städdagar. Diskussion har förts med kommunen om vägskötseln och

man har fortsatt utreda frågan om skötseln av grönområdena

Revisionsberättelsen föredrogs av Rolf Blomlöf. Tillstyrker att resultat- och

ba la nsrä kning faststä I ls och föreslå r a nsva rsfrihet

Resultat och balansräkning fastställdes.

Styrelsen beviljades a nsva rsfrihet.

Flyttad till § 15 b.

Medlemsavgift för är 2020 fastställdes till 800 kr.

lnkomna motioner och framställanden från styrelsen:

Framställan från styrelsen om att arvode endast utgår till styrelseledamöter
och inget till suppleanter. Om suppleant kallas in utgår 100 kr + reseersättning
inom rimlig ram. Godkändes av stämman.
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§ 15a
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Svar på medlemmarnas önskan att styrelsen undersöker Torsås kommuns
intresse att överta underhåll och skötsel av vägen, §122018-04-28.
Förslag från styrelsen är att samfälligheten har fortsatt ansvar för underhåll och
skötsel av vägen. Samfälligheten får fortsatt bidraget från Trafikverket och

samfälligheten betalar ev. snöröjning till kommunen. Godkändes av stämman.

Svar på Motion "Väg" Asfalt och Väg & Asfalt vid fiber
Styrelsens förslag är att man utser en arbetsgrupp som får i uppgift att ta upp en

diskussion med Torsås kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen, för att reda ut
vad som gäller och vilka åtgärder de kan tänka sig. Ett resultat av denna diskussionen
skulle kunna vara att man kan ta fram ett förslag till en åtgärdsplan för reparation av

skador iasfalts- och grusvägarså attvägen återställs idet skick den var innan VA-
projekt Syd. Gruppen ska också bevaka vägstandarden då det blir aktuellt med
nedläggning av fiber.
Stämman beslöt att bilda en arbetsgrupp med följande medlemmar: Roger, Christer
och Henry. Gruppen lämnar förslag till styrelsen.

Framtida skötsel av grönytorna. Från protokollet 201,90419, §1,3:

"Styrelsen arbetar vidare under året med att få fram olika förslag och redovisar dem i

god tid inför nästa årsmöte. Viktigt att alla gräsytor är medräknade, även Nybrogatan."
Styrelsen presenterade 4 olika förslag.
Stämman beslöt att låta extern entreprenör sköta gräsytorna fr o m är 2021-.

Beslutades att styrelsen gör en ny förfrågan med utförliga kartor till intressenter.
Därefter görs en ny utvärdering av vad som kan erhållas till ett fast pris.

Denna utvärdering presenteras på årsstämman2021, där också beslut tas om hur stor
extra debitering som behöver göras.

Skötselschema kommer finnas fortsättningsvis också men avser då tömning av
papperskorgar, vattning av blommor etc.

Styrelsearvoden 900 kr per ledamot bestämdes

Budget genomgicks och några frågor samt förtydliganden gjordes. Hemsidan måste

förbättras och ev kan pengar sparas vad gäller blommor och badplats. Vissa

kostnader är knutna till bidrag som söks på basis av kostnader. Stämman beslutade

godkänna förslaget till budget och inkomst-och utgiftsstat för verksamhetsåret 2020.

Till ordförande för 2020 valdes: Henry Amper för 1 år

Till ordinarie ledamöter valdes: Britt-lnger Samuelsson för 2 är och lnga-Maj Krantz

för 1 år. Stefan Bengtsson och Christer Olsson har 1 år kvar på sina förordnanden.

Bengt Hardstedt och Helen Nilsson valdes till suppleanter för L år.

Berit Holmgren och Camilla Nilsson valdes till revisorer för 1 år. Avgående revisor

Rolf Blomlöf avtackas vid höststädningen 10 oktober.

Linda Persdotter och Hanna Persdotter valdes till revisorssuppleanter för L år.

Valberedning: Christer Johansson och Jan Adrian valdes. Jan är sammankallande.§21
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NÄRVARoFöRTEcKNING
Södra Kärrs Samfällighetsförening

Ordina rie å rsstämma 2020.06.20

Fastighet
OL:46

0L:31

Ot:4L

O'l':28

O1,:26

O1":32

01:34

OI:43

Ot:2L
Ot:44

OL:12

01:48
OL:23

01:16

L:5L+ L:52

0t:27
01:13

0L:33

01:35

01:36

O7:37

OL:42

01:09

OL:22

01:L3

01:56
0L:29

01:30

Namn

Camilla Nilsson

Christer Olsson

Lars Agnesson

Peter Bjelkenbrant
Christer Johansson

Henry Amper

Helene Nilsson

Stefan Bengtsson

Jan Stjernfelt
Monica Olsson

Roger lsberg

Maritha Ohlsson (enl fullmakt)
Bengt Hatdstedt
Anders ldberg

lngbritt Nilsson

Anna-Karin Evaldsson

Britt-lnger Samuelsson (enl fullmakt)
Anna Schmatz

Hans Krantz

Ulla Andersson

Lindha Andersson

Rolf Blomlöf

Margret Mårtensson

Jonas Bengtsson

Jan Adrian

Anita Casadei

Christine Lindström-Blomqvist
Roland Blomqvist

Summa 29 st närvarande


