
 

 
 
 
 

 

             Kallelse till föreningsstämma 

 
Måndagen den 27 Maj 2013 klockan 18.00 

 

                Lokal: Hörsalen Metropol Universitetsallèn 32 ( se karta ) 

         
                DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN SELÅNGERHUS NR 4 

 
 

1. Stämmans öppnande 
2. Godkännande av dag ordning 
3. Val av stämmoordförande 
4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 
5. A. Val av två justeringsmän 
5.   B. Val av två röst räknare 
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Föredragning av styrelsens redovisningshandlingar 
9. Föredragning av revisorernas berättelse 
10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av revisorer och suppleanter 
16. Val av Valberedning 
17. Stadgeenlig inkomna motioner enligt bilaga 
18. Stämmans avslutande 
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Svar till Motion Nr 1 Åke Svensson, Vikingavägen 21 E 
 
Styrelsen föreslår avslag på motionen med följande motivering:

• Taken är byggda och dimensionerade enligt gällande regler, normer och praxis av 
sakkunnig konstruktör med konsultansvar  

• Skottningen är en ren säkerhetsåtgärd som är medräknad och görs endast när det är 
extremt mycket snö. 

 
Svar till Motion Nr 2 Gun Svanberg, Vikingavägen 63 B 
 
Styrelsen föreslår avslag på motionen med följande motivering: 

• Granlonytt ska vara en renodlat informationsblad kring vårt boende från styrelsen.  

• Vi vill också respektera de som har "ingen reklam tack" på sin brevlåda. 
 
Svar till Motion Nr 3 Tobias Svedin mfl, Vikingavägen 69 A 
 
Styrelsen föreslår avslag på motionen med följande motivering: 

• Den föreslagna platsen ägs inte av föreningen utan är kommunal mark. 

• Liknande anläggningar måste ur säkerhets och försäkrings synpunkt vara av EU godkänd 
typ 

• Med hänsyn till kostnaden och underhållet är det inte förenligt med föreningens 
verksamhet 

• Motionärerna uppmanas att kontakta Sundsvalls Kommun för vidare samtal i frågan     
 
Svar till Motion Nr 4 Ola Jilderyd, Vikingavägen 53 D 
 
Styrelsen föreslår avslag på motionen med följande motivering: 

• Att förenkla tillgängligheten genom att montera in en spärr på dessa dörrar innebär att 
man avsevärt försämrar brandsäkerheten i fastigheten 

• Att montera tidsfördröjda dörr stängare innebär bl.a att det måste dras el till samtliga 
källardörrar, vilket styrelsen i nuläget anser vara en omotiverad kostnad för föreningen    

 
Svar till Motion Nr 5 Gun Svanberg, Vikingavägen 63 B 
 
Styrelsen föreslår avslag på motionen med följande motivering: 

• Information från aktivitetsgruppen till boende i föreningen kommer kunna anslås på våra 
elektroniska anslagstavlor som idag finns på Västra vägen 68 och kommer att finnas i 
samtliga entréer. 

 
 
Svar till Motion Nr 6 Åke Sjödin, Vikingavägen 57 B 
 
Styrelsen föreslår avslag på motionen med följande motivering: 

• Matkällare förråden ingår i det andelstal som varje lägenhet har, detta kan inte förändras 
annat än genom två efter varandra följande stämmor, samma princip som vid 
stadgeändringar 

• Det finns även en säkerhets och försäkringsaspekt som måste beaktas 

• Skulle årsstämman likväl besluta i enlighet med motionen bör frågan utredas vidare av 
föreningens aktivitetsgrupp 



 
Svar till Motion Nr 7 P-A Andersson, Vikingavägen 71 A 
 
Styrelsen föreslår tillstyrkan på motionen med följande motivering: 

• Många av träden planterades när området bildades och har med tiden blivit dåliga  

• Tillsammans med utsedd entreprenör utförs så snart som möjligt en ansning och sanering 
 

Svar till Motion Nr 8 Helen Engblom och Magnus Sundvisson, Västra vägen 
76 A 
Styrelsen föreslår tillstyrkan på motionen med följande motivering: 

• Frågan tas på största allvar i styrelsen och har vid ett flertal möten ingående diskuterats 
utan att finna en, för flertalet boende, bra lösning 

• Problematiken är likartad inom hela vårt bostadsområde 

• Tyvärr beaktar inte varken boende eller besökare de förbuds och påbuds tavlor som är 
uppsatta  

• Samtal med konsultföretaget SWECO har inletts för att finna en bra lösning. Resultatet 
av dessa samtal kommer att utmynna i en handlingsplan under hösten.   

 

Svar till Motion Nr 8 Helen Engblom och Magnus Sundvisson, Västra vägen 
76 A 
 
Styrelsen föreslår avslag på motionen med följande motivering: 

• Det befintliga system som finns att tillgå för sortering av matavfall inte är ekonomiskt 
eller tekniskt hållbart för en förening av vår storlek.  

• Beträffande återvinningstationer bedömer styrelsen att de befintliga återvinningsstationer 
som finns att tillgå på Vikingavägen, Västra vägen samt grovsoprummen på Vikingavägen 
och Västra vägen uppfyller behovet i föreningen. 

• Styrelsens ambition är avvakta kommunens nya avfallsplan och att arbeta vidare med 
frågan beträffande matavfall i samråd med Reko.  

 
 
 
 








