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KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 

2020-08-19 

Medlemmarna i Västra Mariedals Samfällighetsförening kallas härmed till en extra 

föreningsstämma onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 18:30. 
 

Stämman kommer att hållas på gräsplanen vid det stora förrådet (vid 

styrelserummet). Tänk på att hålla avstånd till varandra! 
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1 DAGORDNING 

Förslag till dagordning vid Västra Mariedals Samfällighetsförenings extra föreningsstämma. 
 

1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

5. Dagordningens godkännande sid 3 

6. Fråga om kallelsen skett på behörigt sätt 

7. Beslut om röstlängd1 sid 10 

8. Beslut om renovering av garage och ägarskap sid 4 

av garageportar 

a) Styrelsen presenterar och går igenom ärendet 

b) Eventuella frågor 

c) Omröstning 

d) Redovisning av resultatet 

9. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt 

10. Mötet avslutas 

 
 
 
 

 

 
 

Garage vid Rattgatan (byggnad 12) i befintligt skick våren 2020. 
 
  

 
1 Röstlängden utgår från ägarförteckningen (debiteringslängden). Det är endast ägaren som har rösträtt. Vid delat 

ägarskap skall en ägare företräda fastigheten. En medlem får endast ha med sig en fullmakt från en annan ägare 
som ej kan deltaga (SFS 1973:1150, 49 §). 
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2 BESLUT OM RENOVERING AV GARAGE OCH ÄGARSKAP 

AV GARAGEPORTAR 

2.1 Bakgrund 

Årsstämman (2020-01-21, §13) bestämde att föreningen ska fortsätta med reparation och 
underhåll av befintliga garage- och carportbyggnader, istället för att utreda eventuell 
nybyggnation. 
 
Styrelsen har efter senaste föreningsstämman anlitat en konsult för att genomföra en 
besiktning av föreningens garage och carportar för att få en bättre uppfattningen om vilket 
renoveringsbehov som föreligger. Det visar sig att skicket på byggnaderna är varierande inom 
området och generellt kan sägas att mot Rattgatan är skicket både på byggnader och 
asfaltering klart sämre än vad gäller de byggnader som ligger längs Tegelbruksvägen.  
 
Efter denna genomgång har styrelsen en god  
uppfattning om dels vilka bygg-, plåt- och asfaltstarbeten som 
är nödvändiga att genomföra, dels i vilken ordning dessa 
åtgärder ska genomföras. 
 
Betydande säkerhetsbrister har identifierats i de balkar och 
stolpar som bär upp portarna i garagen. Dessa måste bytas ut, 
det finns inget alternativ. Och för att kunna byta dessa stolpar 
måste portarna först monteras ner, här finns heller inte något 
alternativ. 
 
De portar som är kvar från 1973–1974 när området byggdes är 
idag inte godkända pga. att fjädrarna är farliga och det har tom 
förekommit dödsolyckor med öppna fjädrar av den typen. Se 
bilden till höger. Att efter renovering av balkar och stolpar 
återmontera nästan 50 år gamla, potentiellt livsfarliga portar 
kommer inte att vara aktuellt. 
 
Utifrån dessa konstateranden så behöver styrelsen få stämmans 
godkännande och beslut om hur den fortsatta renoveringen av 
garagen skall fortlöpa. 
 
Garagen och carportarna ingår i anläggningsbeslutet och skötsel och underhåll administreras 
av samfällighetsförenings styrelse, likväl allt annat som ingår i anläggningsbeslutet. Det 
innebär att det är föreningen som äger samtliga garageplatser och carportplatser. För varje 
ingående fastighet finns det en motsvarande plats i antingen ett garage (118 st platser) eller i 
en carport (24 st platser). Det är dock föreningen som äger rätten till dessa platser. För de som 
nyttjar föreningens garage har föreningen tillåtit att en egen garageport monteras. Detta då 
området från början planerades bestå av enbart carportar. 
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Under föreningsstämman 2017-01-18 (§ 12) antogs de ordningsregler för trafik och parkering 
som nu råder. Där framgår följande regler för garagen och carportarna: 
 

§13 Garage och carport skall endast användas för uppställning av fordon. Anledningen 
är att det dels är en försäkringsfråga och dels en brandskyddsfråga. 

§14 Garage eller carportar får ej användas för näringsverksamhet. 

§15 Brandfarlig gas får ej förvaras i garage eller carport. 

§16 Brandfarlig vätska får för enskilt bruk förvaras i garage eller carport till en mängd 
om max 20 liter. Godkända kärl skall användas. 

§17 Motor- och/eller kupévärmare får vara inkopplade max 2 timmar per dygn. Timer 
rekommenderas. 

§18 Förlängningskablar som används i garage eller carportar skall vara godkända för 
utomhusbruk (lägst klass IP44) och vara hela. 

 
Upptäcker styrelsen att dessa regler inte efterlevs kommer åtgärder behöva vidtagas oavsett 
den fortsatta hanteringen av garagen. 
 

2.2 Beredning av ärendet 

2.2.1 Inriktning på renoveringen 

Styrelsen önskar stämmans uppfattning om hur vi skall hantera frågan om garageportarna då 
det ofta framförs åsikter om att det ser fult ut med olika typer av portar på föreningens garage. 
 
Styrelsen anser att detta är ett bra tillfälle att ge området en rejäl ansiktslyftning genom att 
föreningen tar över ägandet och ansvaret för garageportarna och på ett planerat och 
kostnadseffektivt sätt byter ut samtliga portar i området till likadana portar, vilket också 
kommer att göra vårt område mer attraktivt och välkomnande. 
 
Ett möjligt alternativ är att inte återmontera portar överhuvudtaget, utan låta samtliga 
bilplatser bli carportar. 
 
Ett annat alternativ är att respektive fastighetsägare fortsatt är ägare och ansvarig för sin egen 
port. Observera att gamla portar ändå måste bytas pga. säkerhetsskäl men den enskilde får då 
står för detta själv 
 
2.2.2 Plan för renovering 

Styrelsen har beslutat att renoveringsarbetet påbörjas vid Rattgatan (etapp 1) och sedan 
fortsätter till området vid Tegelbruksvägen (etapp 2). 
 
Inriktningen är att etapp 1 genomförs under året medan etapp 2 genomförs under nästa år. 
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Styrelsen har anlitat en snickarfirma för att renovera garagen och carportarna på löpande 
räkning.  De har redan påbörjat arbetet med att byta ut dåliga trädetaljer mm. på byggnaderna. 
De påbörjar arbetet vid Rattgatan och fortsätter sedan mot Tegelbruksvägen under året. 
 
När det gäller plåtdetaljer så som hängrännor, takfotsplåt och stuprör kommer vi anlita 
plåtslagare för att utföra arbetet tillsammans med snickarfirman. 
 
Asfaltering kommer att ske till hösten (etapp 1). Då ingår infarten vid Rattgatan, alla 
parkeringsplatserna, inuti carportarna, inuti garagen och vändzonerna vid taxiplan 1 och 2. 
 
Ingen nyttjande av parkeringsplatser eller garage/carportar kommer att vara tillåten under 
asfalteringstiden. Garagen skall vara helt tömda. I samband med asfalteringen kan 
garageportarna komma att bli demonterade. 
 
Eventuellt nya portar passas in och monteras efter att asfalteringen har blivit utförd. Det gör 
att det inte blir några springor nertill mot asfalten. 
 

2.3 Alternativ 

Fyra stycken alternativ kommer vara möjliga att rösta på uppdelade i två omgångar 
 
2.3.1 Röstningsomgång 1 

I röstningsomgång 1 skall stämman besluta om samtliga garage skall göras om till carport 
eller om garagen skall vara kvar. 
 

 

Etapp 1 

Etapp 2 
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2.3.1.1 Gör om samtliga garage till carportar 

Samtliga garage i föreningen görs om till carportar. Förslaget innebär att befintliga portar 
demonteras. Beroende på ägarens önskemål kan föreningen skrota portarna eller så får ägaren 
själv ta hand om den. Förslaget minskar drastiskt möjligheten att använda garaget till annat än 
just parkering av bilar. 
 
Kostnaden för demontering och skrotning av portarna står föreningen för. Eventuella behov 
av nya trädetaljer runt stolparna tillkommer också. 
 
2.3.1.2 Garagen skall vara kvar 

Garagen i föreningen skall vara kvar. Utgångsläget är att samtliga 118 garage blir kvar i 
någon form. Beslut krävs om hur ägarskapet skall se ut framöver. Därav behövs 
röstningsomgång 2. 
 
2.3.2 Röstningsomgång 2 

I röstningsomgång 2 skall stämman besluta om ägarskapet av garageportarna skall kvarstå på 
den enskilde eller om föreningen skall överta ägarskapet och samtidigt byta ut samtliga portar. 
 

 
 
 
2.3.2.1 Ägarskapet av garageporten kvarstår på den enskilde 

Ägarskapet av portarna kvarstår oförändrat på respektive husägare. Det innebär att det fortsatt 
kommer att finnas olika typer av garageportar i området och med delvis olika färgnyanser. 
 
Renoveringen genomförs så att garageporten demonteras och stolpar mm byts ut. Är det en 
port som uppfyller säkerhetskraven kommer föreningen att återmontera porten. Är det en 
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gammal port som inte uppfyller säkerhetskraven kommer porten att lämnas över till ägaren. 
Någon ny port blir inte monterad i det fallet. 
 
Vid ej godkända portar får portägaren själv ombesörja inköp och montering av en garageport 
samt att omhänderta den gamla porten. 
 
Den som idag har garage och önskar carport skall kunna erbjudas detta (eller tvärtom). Det 
innebär att fördelningen av garageplatser respektive carportplatser kan komma att omfördelas 
enligt önskemål från brukarna. Finns det ett större behov av carportplatser än vi idag har (24 
st) kan ett garage eller delar av ett garage göras om till carport. 
 
2.3.2.2 Föreningen övertar ägarskapet av garageporten (nya monteras) 

Ägarskapet av portarna övertas av samfälligheten. Det innebär att föreningen från och med nu 
ansvarar för hela byggnaden. Området får samma typ av portar vilket ger ett snyggare och 
enhetligare utseende. 
 
I det här alternativet med att föreningen övertar ägarskapet av garageportarna så skall även de 
som idag har en carport få möjlighet att välja att få en garageplats istället för sin carportplats 
(eller tvärtom).  Det kan innebära att fördelningen av garageplatser och carportplatser behöver 
omfördelas bland brukarna. Är tillgången på garageplatser mindre än efterfrågan kommer en 
eller delar av en carport att byggas om till garage. Föreningen tar hela kostnaden även vid 
detta alternativ. 
 
Föreningen monterar bort den gamla porten. Ägaren har då möjlighet att själv omhänderta sin 
port eller överlåta till föreningen att skrota den. Respektive ägare anmäler till styrelsen hur 
deras port skall hanteras. Föreningen kommer inte att ge ekonomisk ersättning för befintliga 
portar. 
 
Ny port monteras efter att renoveringen 
av stolpar mm är utförd. Styrelsen har 
tagit in offerter på sex olika portar och 
har beslutat att gå vidare med en av 
dessa om stämman beslutar att 
föreningen övertar ägarskapet. 
 
Porten kommer att vara av fabrikatet 
Hörmann vilken levereras och monteras 
av Garageportexperten i Uddevalla. 
Porten kommer att vara vit på utsidan 
och silverfärgad på insidan. Ytan är 
Woodgrain och modellnamnet M-profil 
med liggande paneler. Den kommer att 
vara motordriven (Aperto 550L) med en 
fjärrkontroll till respektive fastighet. 
Installationen blir CE-godkänd. 
 
Styrelsen kommer att ha en vaktmästarfjärrkontroll för att kunna öppna samtliga garage och 
genomföra kontroller och reparationer i dessa. I och med detta har styrelsen också större 
möjlighet att säkerställa att garagen används till garage och inte som förråd. 
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Styrelsen har tittat på två olika sätt att montera 
motorn till garageporten. Ett alternativ är att regla 
upp samtliga garage med takstolar och fästa motorn 
i dessa. Det gör att vi undviker att skruva i taket. 
Takplåten kan då lyftas bort och bytas ut. Takplåten 
är bärande och ganska dyr och vi har fått ett förslag 
om att i stället så fäster vi motorn direkt i takplåten. 
Reglar upp där det behövs för stabiliteten. När vi 
sedan om ca 5 år behöver byta taket så reglar vi upp 
ett nytt tak ovanpå det befintliga taket och sätter en betydligt billigare plåt ovanför. Därefter 
kläs allting in och det kommer inte att synas att det gamla taket är kvar. Det skulle bli ett 
betydligt billigare alternativ för oss. 
 

2.4 Finansiering 

Finansiering av renoveringen av garage och carportar sker delvis genom uttag ur 
underhållsfonden och ur vägfonden (asfaltering) då inte budgeterade medel räcker till. För 
budgetåret 2019/2020 finns det avsatt 100 000 kr för asfaltering och 200 000 kr för 
byggtjänster. Delar av dessa medel är dock redan allokerade till andra renoveringar och 
förbättringar.  
 
2.4.1 Gör om samtliga garage till carportar 

För alternativet med att göra om samtliga garage till carportar kan snickerifirman genomföra 
demontering och skrotning av portarna samt de snickeriarbeten som krävs runt stolparna. 
Arbetet utförs på löpande räkning men bedöms bli det billigaste alternativet. Inga lån bedöms 
behöva tecknas. 
 
2.4.2 Ägarskapet av garageporten kvarstår på den enskilde 

För alternativet med att låta ägarskapet kvarstå på den enskilde (som idag) kommer 
snickarfirman att anlitas för arbetet på löpande räkning. Det som tillkommer i det här 
alternativet är återmontering av godkända portar. Omfattningen av arbetet och antalet 
godkända portar är oklart. Kostnaden bedöms bli högre än tidigare alternativ. Även i det här 
fallet bedöms dock inga lån behöva tecknas. 
 
2.4.3 Föreningen övertar ägarskapet av garageporten (nya monteras) 

För alternativet med nya garageportar (inköp och montering) kommer föreningen vara 
tvungen att låna pengar. Det offererade priset på garageportar ligger på 13 900 kr (inkl. 
moms) för en port. Offerten gäller etapp 1 vilket innefattar 45 portar. Priset för etapp 2 (med 
73 portar) borde vara likvärdigt. Sammantagen kostnad blir då 1 640 200 kr. Beroende på hur 
många som väljer att konvertera sin carport till garage så ökar föreningens investering 
motsvarande. I priset ingår borttagning och omhändertagande av befintlig port, uppbyggnad 
av ny portomfattning, montering och injustering av portar och motorer samt ett CE-
godkännande på installationen. 
 
Det som tillkommer är en eventuell uppregling för att kunna montera motorn till 
garageporten. Den anlitade snickarfirman genomför även detta arbete på löpande räkning. 
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För att finansiera lånet kommer den förhöjda avgiften på 415 kr/kvartal och fastighet att 
kvarstå. Den förhöjda avgiften infördes under budgetår 2011/2012 för att finansiera 
fiberinstallationen. Den löpte på 10 år. På föreningsstämman 2018-01-17 (§ 12) beslutades att 
den förhöjda avgiften skulle fortsätta ytterligare ett år för att finansiera vattenläckan på 
området. Den förhöjda avgiften upphör därmed efter budgetår 2021/2022. Från och med 
budgetår 2022/2023 påbörjas avbetalning på lånet. Beroende på storleken på belånat belopp 
och ränta och amortering kommer den förhöjda avgiften fortgå fram tills att lånet är återbetalt 
(ca 10 år). 
 
Styrelsen godkänns att teckna lån för att finansiera nya garageportar samt renoveringen av 
garage och carportar om behov föreligger. Styrelsen beslutar om hur länge den förhöjda 
avgiften skall fortgå. 
 

2.5 Beslut av föreningsstämman 

För beslut i ärendet kommer det att finnas fyra valmöjligheter att ta ställning till uppdelat på 
två röstningsomgångar som genomförs på samma gång. OBS! Det är viktigt att ni röstar i 
båda röstningsomgångarna! 
 
Utseendet på röstsedeln framgår nedan. Röstsedel kommer att finnas tillgänglig vid både 
förtidsröstning och vid stämman. 
 
 
 
 

Röstningsomgång 1 - Val av carport eller garage 
 

 Gör om samtliga garage till carportar 

 Garagen skall vara kvar 

 AVSTÅR från att rösta 

 
Röstningsomgång 2 - Val av ägarskap av garageportarna 
 

 Ägarskapet av garageporten kvarstår på den enskilde 

 Föreningen övertar ägarskapet av garageporten (nya monteras) 

 AVSTÅR från att rösta 

 

Val markeras genom att kryssa i den ruta som rösten skall läggas på (). 

Fel markeras med att hela rutan stryks över () och ett nytt kryss görs i rätt ruta (). 
 
 
Röstningsomgång 1 innebär att val görs om samtliga garage skall göras om till carport eller 
om garageportarna skall vara kvar. Vid en majoritet av att göra om samtliga garage till 

Röstsedel 
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carportar utgår behovet av en röstningsomgång 2 (den skall ändå genomföras vid 
röstningstillfället). Kryssa en av de tre rutorna som motsvarar din röst. 
 
Röstningsomgång 2 gäller om ägarskapet av garageportarna skall vara kvar som idag då den 
enskilde äger porten eller om ägarskapet skall tas över av föreningen och nya portar monteras. 
Kryssa i en av de tre rutorna 
 
För beslut gäller enkel majoritet av inlämnade ja respektive nej röster. Fastigheter som inte 
har avlagt röst, de som valt ”AVSTÅR från att rösta” eller ogiltiga röster kommer inte att 
påverka resultatet. 
 

2.6 Genomförande av beslut 

Styrelsen uppdras att genomföra det föreningsstämman beslutar. Stämman godkänner 
samtidigt att eventuell finansiering sker enligt styrelsens bestämmande antingen via 
budgeterade medel, uttag ur fonder eller genom lån. Styrelsen kommer att i det längsta 
försöka undvika att behöva höja samfällighetsavgiften. Dock kan detta inte uteslutas då 
kostnader kan uppstå som vi inte känt till. Hur länge den förhöjda avgiften skall fortgå 
bestäms av styrelsen utifrån tecknade lån och kommande renoveringsbehov av garage och 
carportar. 
 
Genomförande av åtgärder påbörjas så snart det är praktiskt möjligt. Meddelande om tidpunkt 
kommer att meddelas berörda då garage behöver vara urtömda och när parkeringsplatser mm 
skall vara tomma. 
 
 

3 RUTINER OCH REGLER FÖR RÖSTNING 

För att tydliggöra vilka regler som gäller presenteras de översiktligt nedan. 
 

3.1 Regler 

3.1.1 Allmänt 

1. Endast en röst per fastighet. 
2. Endast ägare till fastigheten har rösträtt. 

OBS! Den som inte är ägare (exempelvis make/maka/sambo) skall medföra fullmakt 
av ägaren för att få rösta. 

3. Vid delat ägarskap skall en (1) utses att representera fastigheten, vilket antecknas i 
röstlängden. 

4. Medför legitimation. 
5. Röstning kommer ske via sluten omröstning. 
6. Röstlängd (ägarförteckning) används för att registrera röster. 
7. Möjlighet finns att lämna sin röst vid några tillfällen innan extra stämman. 
8. Ingen röstning via ombud vid förtidsröstning. 
9. Förtidsröster går att ändra vid extra stämman (ej via ombud). 

 
3.1.2 Fullmakt 

10. Ett ombud kan bara ha en (1) fullmakt från en fastighet (medlem). 
11. Ombud skall vara myndig och kunna legitimera sig. 
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12. Fullmakten skall vara skriftlig och medföljande blankett skall användas. 
13. Fullmakt godkänns av stämman för att vara giltig. 

 
Blankett för fullmakt bifogas (se kapitel 5). 
 

3.2 Röstningsförfarande 

Röstning sker via sluten omröstning. Röstsedeln läggs i ett kuvert (C6) och lämnas över till 
rösträknarna som kontrollerar röstlängden. OBS! Endast en röstsedel i kuvertet. Avprickning 
sker mot den aktuella fastigheten. 
 
Ombud skall till rösträknarna ange vilken fastighet som rösten avser, så avprickning sker mot 
rätt fastighet. 
 
Finns det en tidigare förtidsröst kommer den att makuleras då ny röst lämnas. 
 

3.3 Förtidsröstning 

Det kommer att finnas fyra tillfällen innan den extra föreningsstämman att lämna sin röst. 
 

Datum Dag Tid Röstförrättare 

2020-07-25 Lördag kl. 15:00 – 17:00 Peter & Felix  

2020-07-29 Onsdag kl. 18:00 – 20:00 Linn & Yvonne 

2020-08-06 Torsdag kl. 16:00 – 18:00 Andreas N & Daniel 

2020-08-11 Tisdag kl. 19:00 – 21:00 Peter & Camilla 

 
Förtidsröstningen genomförs i styrelserummet vid taxiplan 2, innanför förråden. Skylt med 
”RÖSTLOKAL” kommer att sättas upp i samband med röstningen. 
 
Två styrelsemedlemmar kommer att förrätta förtidsröstningen. Kontaktombud har rätt att, 
efter kontakt med styrelsen, övervaka röstningen. 
 
Vid förtidsröstning läggs röstsedeln i ett kuvert (C6) och lämnas över till en styrelsemedlem. 
Denne prickar av i röstlängden och lägger in kuvertet i ett större kuvert (C5). På det yttre 
kuvertet skrivs fastighetsadressen/beteckningen, datum och klockslag. 
 
Styrelsen förvarar sedan förtidsrösterna och tar med dessa till extra stämman. Efter 
genomförd röstning på stämman öppnas förtidsrösterna och innerkuverten läggs ihop med 
övriga kuvert. 
 
Skulle en medlem ångra sig går det att på extra stämman avge en ny röst och få förtidsrösten 
makulerad. Dock tillåts inte ett ombud att ändra en förtidsröst. 
 

3.4 Rösträkning 

Rösträkningen genomförs av de två valda justeringsmännen tillika rösträknarna tillsammans 
med två representanter från styrelsen. 
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Rösträkningen genomförs avskilt i direkt anslutning till att omröstningen har avslutats. 
Respektera att de behöver arbetsro! 
 
Resultatet skall dokumenteras och bifogas protokollet. Det skall framgå totala antal röster 
som deltagit fördelat på antal ja, nej, avstår röster och ogiltiga röster. Antal som förtidsröstat 
respektive röstat på stämman skall anges. Till protokollet skall också framgå antal 
fastigheter/medlemmar som inte alls har deltagit i omröstningen. 
 
Tre månader efter att protokollet har fastställts av sekreteraren och justeringsmännen kommer 
röstsedlarna att makuleras. Röstsedlarna förvaras fram till dess så att kontrollräkning går att 
genomföra efter framställan till styrelsen. 
 
 

4 RÖSTLÄNGD 

Följande ägarförteckning ligger till grund för röstlängden under extra stämman. 
Ägarförteckningen bygger på ett registerutdrag från Lantmäteriet daterad 2020-06-25 
 
Vid eventuella ägarbyten eller förändringar till ägarförteckningen efter 2020-06-25 (eller om 
uppgifterna visar sig vara inkorrekta) skall de nya ägarna kunna visa upp köpehandlingar samt 
legitimation för att styrka ägarskapet och därmed rätt att rösta. 
 
Röstlängden upprättas i ett exemplar och används för avprickning av genomförd röstning och 
eventuella fullmakter. Röstlängden arkiveras tillsammans med protokollet från extra 
stämman. 
 
Adress Ägare 1 Ägare 2 

R 1 60 Lindvall, Stig - 

R 3 59 Lindberg, Kerstin - 

R 5 58 Källehult, Clifford - 

R 7 57 Rantala, Theresia Axzell, Daniel 

R 9 56 Björklund, Helena - 

R 11 55 Irvestam, Per-Olof - 

R 13 54 Sjögren, Niklas Sjögren, Emma 

R 15 53 Andersson, Yvonne - 

R 17 52 Flensner, Gullvi Flensner, Bo Gunnar 

R 19 51 Saxin, Roger Bosenius, Lena 

R 21 61 Peterson, Hans Peterson, Gunilla 

R 23 62 Nitschke, Andreas Bergqvist, Ewa 

R 25 63 Thorn, Helena - 

R 27 64 Engström, Joakim Jakobsson, Jennifer 

R 29 65 Asp, Lena Johansson, Andreas 

R 31 66 Kjaer, Ulrika - 

R 33 50 Siric, Sladjana Siric, Dalibor 

R 35 49 Öst, Joachim - 

R 37 48 Arleros, Joakim Sandström, Frida 
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R 39 47 Mayborn, Anna Mayborn, Robert 

R 41 46 Eliasson, Zofia - 

R 43 67 Bogaert, Hilda - 

R 45 68 Andersson, Jessica Andersson, Robert 

R 47 69 Westerlind, Björn Westerlind, Linn 

R 49 70 Hansson, Marcus - 

R 51 71 Johansson, Magnus Larson, Anna 

R 53 72 Alm, Margareta - 

R 55 73 Sandkvist, Camilla Sandkvist, Joel 

R 57 45 Arlbring, Cecilia - 

R 59 44 Åkesson, Caroline - 

R 61 43 Lindgren, Andreas Lindgren, Elin 

R 63 42 Gunn, Anders Gunn, Eva 

R 65 41 Franke, Anna Franke, Göran 

R 67 40 Lundh, Gunnar Lundh, Monica 

R 69 39 Jansson, Benno Jansson, Eva 

R 71 38 Björendahl, Eva - 

R 73 37 Nygren, Staffan Karlsson Nygren, Camilla 

R 75 36 Adamsson, Mats Adamsson, Catarina 

R 77 35 Kågerstig, Stellan - 

R 79 34 Svärd, Jörgen - 

R 81 33 Johansson, Synnöve Johansson, Thommy 

R 83 83 Chapman, Adam Svanberg, Camilla 

R 85 82 Björklund, Mikael Björkman, Johanna 

R 87 81 Parviainen, Irja Parviainen, Matti 

R 89 80 Jakobsson, Peter Jakobsson, Ingrid 

R 91 79 Augustsson, Benny Augustsson, Carina 

R 93 78 Wejsander, Benno Wejsander, Maria 

R 95 77 Andersson, Flora Barocsai Andersson, Emanuel 

R 97 76 Bergström, Andreas - 

R 99 75 Schwartz, Torbjörn Schwartz, Marie 

R 101 74 Karlsson, Tuula - 

R 103 95 Liaina, Sagato Norberg, Johanna 

R 105 94 Ljunggren, Magnus Andersson Ljunggren, Malin  

R 107 93 Hallberg, Klas-Håkan Danielson, Monica 

R 109 92 Alaküla, Marie - 

R 111 91 Forsström, Claes Forsström, Sara 

R 113 90 Ramadanovic, Denis Rifati, Emina 

R 115 89 Floberg, Amanda Dahlstrøm, Simen 

R 117 88 Eriksson, Magnus Eriksson, Annelie 

R 119 87 Danielsson, Marie Danielsson, Per-Henrik 
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R 121 86 Taimory, Anette Taimory, Ali 

R 123 85 Colakovic, Senada Colakovic, Husnija 

R 125 84 Sernert, Ninni - 

R 127 32 Sahlström, Göran Sahlström, Marita 

R 129 31 Roslund, Åsa Roslund, Bernt 

R 131 30 Hultman Litsegård, Pia  Litsegård, Thomas 

R 133 29 Martinsson, Jan - 

R 135 23 Arnildstam, Patrik Arnildstam, Linda 

R 137 22 Göransson, Per-Åke Göransson, Ingela 

R 139 21 Malcolm, Rosalie - 

R 141 16 Karlsson Palmgren, Maria  Karlsson, Peter 

R 143 17 Kaatz, Ulrich Lindström Kaatz, Eva-Karin  

R 145 18 Eriksson, Anders Ovesen Eriksson, Johanna  

R 147 19 Chmaj, Katarina - 

R 149 20 Klubb, Janet - 

R 151 24 Andersson, Birgitta - 

R 153 25 Andersson, Niclas Andersson, Jennie 

R 155 26 Karlsson, Helena Odelholt, Fredrik 

R 157 27 Holmberg, Erik - 

R 159 28 Warås, Henrik Thonell, Madeleine 

T 102 157 Samardzija, Miroslav - 

T 104 156 Andersson, Tore Andersson, Susanne 

T 106 155 Isaksson, Benny Skån, Erika 

T 108 154 Larsson, Katarina - 

T 110 153 Lidholm, Eva - 

T 112 152 Wassén, Hans Wassén, Margaretha 

T 114 151 Hellåker, Roger Hellåker, Anita 

T 116 96 Ihlbom, Yvonne - 

T 118 97 Grammann, Patrik Grammann, Therése 

T 120 98 Lidén Johansson, Jan Gunnar Lidén, Eivor 

T 122 99 Andersson, Tommy Norberg, Pernilla 

T 124 100 Wallman, Eva Wallman, Jim 

T 126 101 Lind, Charlotte - 

T 128 102 Helldén, Erika Helldén, Joakim 

T 130 103 Stenerås, Jan Stenerås, Britt-Marie 

T 132 104 Högmark, Johan Högmark, Linda 

T 134 105 Siggelkow, Lina Siggelkow, Johan 

T 136 106 Mossberg, Maria Mossberg, Ulf 

T 138 107 Andersson, Charlotte Andersson, Mats 

T 140 108 Karlsson, Kenneth Lans Karlsson, Maria 

T 142 109 Arthursson, Linn Arthursson, Joakim 
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T 144 110 Mellberg Salbom, Rebecca Salbom, Andreas 

T 146 111 Karlsson, Jesper Jaking, Felicia 

T 148 112 Willmer, Alexandra Alfredsson, Mathias 

T 150 113 Larson, Martin - 

T 152 114 Larsson, Lennart Larsson, Solveig 

T 154 115 Söderqvist, Olle Söderqvist, Kina 

T 156 116 Sirat, Rizeh Sirat, Akbar 

T 158 117 Röed, Per Henry - 

T 160 118 Högeryd, Bernt Ånberg Högeryd, Susanne 

T 162 119 Nitschke, Lena - 

T 164 120 Borgmalm, Jan-Eric Borgmalm, Marita 

T 166 150 Borg, Birgitta - 

T 168 149 Petersen Larsson, Nina Larsson, Magnus 

T 170 148 Ekman, Ove Ekman, Ann 

T 172 147 Hansson, Nicolai - 

T 174 146 Thunberg, Mathias Johnsson, Malin 

T 176 145 Cassel Lensing, Amandla  Lensing, Felix 

T 178 144 Jansson, Robert Jansson, Camilla 

T 180 143 Berg, Margaretha Berg, Stig 

T 182 121 Holmgren, Ulla - 

T 184 122 Ladan, Marijana Ladan, Zeljko 

T 186 123 Larsson Johansson, Kristina Johansson, Tommy 

T 188 124 Strid, Inga-Maj Strid, Roland 

T 190 125 Johansson, Simon Asklund, Ann-Kristin 

T 192 126 Berisa, Agron Berisa, Sarah 

T 194 127 Hjalmarsson, Lilly - 

T 196 128 Karlsson, Nils-Reine - 

T 198 129 Nilsson, Bertil - 

T 200 130 Hummerhielm, Staffan Hummerhielm, Helene 

T 202 131 Sloberg, Ingalill - 

T 204 132 Lindberg, Elvy - 

T 206 133 Wiberg, Ann-Christin - 

T 208 134 Gajic, Mirela Gajic, Boro 

T 210 135 Bred, Gull-Britt - 

T 212 136 Blomster, Irica - 

T 214 137 Gustafsson, Jan Gustafsson, Jacqueline 

T 216 138 Östlund, Kerstin - 

T 218 139 Edensvärd, Anna - 

T 220 140 Sawicki, Andrzej Sawicka, Anna 

T 222 141 Nilsson de Paulis, Christina - 

T 224 142 Andreasson, Dan Andreasson, Ingvor 
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5 FULLMAKT 

Blankett för fullmakt bifogas kallelsen (bilaga 1). Använd denna. Blanketten kommer också 
att finnas på föreningens hemsida för nerladdning. 
 
 

6 BLANKETT FÖR MEDDELANDE OM BRUKARENS VAL  

Blankett bifogas där samtliga brukare skall meddela sina val utifrån de av stämman beslutade 
åtgärderna (bilaga 2). Blanketten kommer också att finnas på föreningens hemsida för 
nerladdning. 
 
Blanketten kan lämnas till styrelsen vid förtidsröstning, vid extra stämman eller direkt till en 
styrelsemedlem. 
 
Blanketten kommer sedan att arkiveras tillsammans med övriga dokument kring extra 
stämman. 
 


