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ÅrsmötesProtokoll 2020
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§ 1 Årsmötets öPPnande
stig Enbäck, Rlg 82, ordförande i Anläggningssamfälligheten Renlavsgången, hälsade

vätkommen och förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet skulle ha ägt rum den 19 rnars

men på grund av rådande Corona-pandemi flyttades det fram till dagens datum.

§ Z Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes till 18 st röstberättigade av 17 st närvarande. Därutöver var

tre fastigheter representerade utan giltiga fullmakter.

§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt protokolliusterare tillika

rösträknare
Till mötesordförande valdes Stig Enbäck, Rlg 82'

Till mötessekreterare valdes Lena Cederlöf, Rlg 64'

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Anita Lindbohm, Rlg 50, samt

Lars Lundmark, Rlg 80.

§+ Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet godkändes som behörigen utlyst'

§ 5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkä ndes.

§ e Verksamhetsberättelsen 2019

Ordförande foredrog verksamhetsberättelsen och lämnade därefter ordet fritt.

Denna godkändes och lades till handlingarna'

§ z Årsredovisning tör 2OL9

Kassör Linn Bondu, Rtg 62, föredrog årsredovisningen. Årsredovisningen godkändes'



§ I Revisionsberättelse och ansuarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelse n föredrogs av Britt-Lis wi dberg, Rlg 25. Revisionsberättelse n
godkändes- Balans- och resuttaträkningen fastställdes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.

§ I lnkomna motioner
Lars Lundmark redogiorde för sin motion angående utseendet av våra infarter till Rlg.
Motionen avslags då den inte går att betrakta sorn en rnotion eftersom berörda
punkter gäller både vattenfall, Tyresö Kommun, ASK, Rlg Mark samt Garage-
samfälligheten Renlavsgången. styrelsen i Garagesamfälligheten Rtg kommer att se
över de olika punkterna som berörgaragesamfälligheten och medverka tillen
forbättring vid infarterna.

§ 10 Beslut om verksamhetsplan (reparation och underhållsplan) z1za.Beslut om
aruoden till styrelse och revisorer tör ZAZA.
stig Enbäck redogjorde for styrelsens reparations- och underhållsplan samt informe-
rade om åtgärder som vidtagits under 2019. Verksamhetsplanen for 2020 godkändes.
styrelsens förslag till arvoden för styrelseledamöterna samt till revisorerna, totalt
75.000 kr, godkändes.

§ 11 Beslutom budgetför Z0Z0
stig Enbäck redogjorde för budgeten 2020. Budgeten godkändes.

§ 12 Beslut om debiteringslängd fär ZOZA
styrelsens forslag på årsavgift 3.000 kr per fastighet {219 fht} godkändes. Årsavgiften
förfaller till betalning med 1.500 kr den 30 april samr 1.500 kr den 30 september.
Avgiften for motorvärmare är 400 kr per år.

§ 13 Yal av samfällighetens ordförande, kassör, ledamöter, suppleanter, revisorerjämte revisorssuppleant samt valberedning
Årsmötet beslutade enligt nedan:
Ordforande:Stig Enbäck, Rlg 92, omval L år
Kassör: Linn Bonds, Rlg 62, omval Z år
Ledamöter: Robert Engström, RIg 36, löpande.
Jennica Weerån, nyval 2 år.

Lena Cederlöf, Rlg 64, löpande.

Suppleanter: Maj-Lis Anderstedt, Rlg 14, ornval l- år. Thomas Bäckström, Rlg 5g, nyval
-L ar.

Revisorer: Helena Hörnsten, Rrg 52, omvar r. år. Britt-Lis widberg, Rrg 2s, omvar 1 år.
Revisorssuppleant: Heidi Lundin, Rlg 160, omval 1 år.
valberedning: sammankallande Lars-Gustaf Ericson, Rlg 40, omval L år. jenny
Junetoft, Rlg 44, omval 1 år" staffan Dahr, Rlg 326, omvar 1 år.



§ 14 Protokollets tillgänglighet
Årsmötets protokoll beslutades vara tillgängligt senast den 13 juti 2020. Protokollet
läggs ut på hernsidan www.renlavsgangen.se.

§ § Årsmötets avslutning
Årsmötet avslutades av ordförande Stig Enbäck.

§ekreterare
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MorroN TILL ÅnsuÖru 2o2o

Jag vill se <lenna motion som ett diskussionsunderlag angående utseendet till våra intarter i

området.
Som fiån en ny köpares ögon.

A infart: här möts jag av en sprucken lackfärg på en plåtdörr på ett betongtörråd

Not. Vattentalls b5'ggnad

Färglösa och smutsiga betongväggar
Not. Garagesamfiilligheten Renlavsgången (Rlg)

En vildvuxen rabatt mot uppförsbacke
Not. Garagesamftilligheten Rl g

A-B infart: F{är möts jag av en risig tallhäck vars rötter gör sönder asfalten

Not.Tyresö kommuns mark

En upplysning tavla som gömmer sig i häcken

Not. 'l'vresö kommuns mark. ASK, trafikutskottet har satt upp skyltarna

Runt hörnet ser jag ett äldre litet snett träd på en gräskulle

Not. Trädet utanför Rlg 106 ? Rlg Mark

Jag ser en stor sandlåda med endast en gungbräda däri

Not.'forg 9, Rlg Mark

Jag ser 2 förväxtajättebiörkar som inte ansats på bra länge

Not. Torg 9, Rlg Mark

Jag ser en risig förvuxen rabatt l-llot en mur
Not. Vilken? ASK Yttre mark. torg 9" Rlg Mark

B infart: här möts jag åter av en bör'ian till slukhål I asfalten

Not. Tyresö kommun. Åtgardat.

Längre upp ftirglösa murar, rost på nedre delen av garageportar

Not. Garagesamf;illigheten Rlg

En jättestor vändplan n-red lärglös mur

Not. Garagesamlälli gheten Rlg

E1 fastighet med stora sprickor med förstörda tegelstenar (ägares problem)

Detta ryms inte i dag inom stadgama för renlavsgången att taga medel fiån repfonden

Kan man kanske ta medel från kommande tillskott fi'ån ASK till mark.?

Vid kommande omläggning till samfällighetslbrening kan man lägga in i stadgarna att medel

kan tagas från inbetalda avgifter.



Förslag till styrelsen att man gör upp en plan fiir att se till att infarterna till området
blir mer uppdaterade och att de ser välkomnande ut.

Lars Lundmark
Rlg 80.

S§'relsens svar

lnlämnacl motion går inte att betrakta som sädan. eftersom berörda punkter i skrivelsen gäller

både Vattclfall, Tyresö kommun, ASK. i{lg rnark och Garagesamfälligheten Renlavsgången

(Rlg)

Styrelsen i Garagesamftilligheten Rlg kommer att se över dc olika punkterna sonl berör

garagesamflilligheten och medverka till en förbättring vid infaiterna.

Styrelsen fiireslår

Att frågan anses besvarad.


