
Anläggningssamfälligheten Renlavsgången

ÅrsmötesProtokol I 2A?.7

Plats: FotbollsPlanen Rlg

Datum: 16 juni 2AZl
Tid: Kl 19:00

§ I Årsmötets öppnande
Stig Enbäclq Rlg 82, ordförande i An läggn ingssamfä lligheten Renlavsgången, hälsade

välkornmen och förklarade årsmötet öppnat. På grund av rådande Corona-pandemi

flyttades årsmötet från mars fram till dagens datum.

§ e Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes till 30 st röstberättigade av 26 st närvarande. Därutöver var

fyra fastigheter representerade uta n gi ltiga fu I I makter.

§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare sar§t protokolliudterare tillika

rösträknare
Till rnötesordföra nde valdes Berit Assarsson.

Till mötessekreterare valdes Lena Cederlöf, Rlg 64.

Tilt protokolljusterare tillika rösträknare valdes Anita Lindbohm, RIE 5t), samt

Lars Lundmarlq Rlg 80.

§q fråga om m6tets stadgpenliga utlysande

Årsmötet godkändes som behörigen utlyst.

§ 5 Godkännande av dagcrdning
Dagordningen godkändes.

§ 0 Verksamhetsberä§elsen 2O20

Verksa mhetsberättelsen godkändes och lades till han dli n garna.

§ ? Årsredouisningfiir 2020
Årsredovisningen godkändes.
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§ g Revisionsberättelse och ansyarsfrihet för styrelsen

Revisionsberättelsen föredrogs av Britt-Lis widberg Rlg 25. Balans- och

resultaträkni ngen faststä [trdes och styrelsen bevi [jades ansvarsfrihet'

§ 9 Proposition
s§rehen föreslår omhildning av nuva rande a n läggni ngssarnfällighet till

sa mfä Il ighetsföreni ng. Anläggningssamfä ll ighet är en ga m maldags och förlegad form

som bör ersättas av en samfäilighetsförening sorn förjer en modern ragstiftning. rnfÖr

kommande garagereparationer kan uisom samfällighetsföreni*g ansöka om lån utan

att behöva ställa säkerhet.

Årsmötet godkände atr antäggningssamfältigheten ombildas till sanrfällighetsfÖrening'

§ l0lnkomna motioner
Tre motioner lämnades in varav två hänvisades vidare tillASK'

Lars Lundmarks motion om extern målning av garagen amlogs med anledning

av förestående reparationer av garage A och B'

§ 11 Beslut om uerksamhetsplan {reparation och underhällsplan} zgzt.' Beslut om

aruoden tillstyrelse och revisorerför 21t21'

Verksamhetsplanen för 202L godkändes'

ssrersens försrag tilr arvoden för styrelseredamöterna samt till revisqrerna, totalt

80.000 kr, godkändes.

§ 12 Beslut om budgetför ?:0.21

Budgeten godkändes.

§ 13 Beslut om debiteringslängd för 20?.l

Styrelsens förslag på årsavgift 3.500 kr per fastighet {219 fht} godkändes' Årsavgiften

förfaller till betatning med L.zso kr den 30 april samt 1'750 kr den 31 oktober'

Avgiften för motorvärmare är 400 kr per år'

§ 1.4 Val av samfiillighetens ordförande, kassör, ledamäter, suppleanter' revisorer

iämte revisorssuppleant samt valberedning

Årsmötet beslutade enligt nedan:

Ordförandefhomas Bäckström, Rlg 58, nyval 1år

Kassör: Nina Pålsson, Rlg 86 nyval2 år

Ledamöter: Jennica Weer6n,Rlg 48, löpande. Angelica Edsträm, Rlg 232, nyval 2 år'

Helån Fässberg Wallentin, Rlg 101, nyval 2 år'

suppleanter: Maj-Lis Andersted\ Rlg 14, omval 1 år. Fredrik Hultgren, Rlg 93,

nyvat 1 år.
Revisorer: Helena Hörnsten, Rlg 52, omval L år. Britt-Lis widberg, filg 25, omval 1 år'

Revisorssuppleant: Heidi Lundin, RIg 160, omval 1år"

valberedning: sammankallande Lars-Gustaf Ericson, Rlg 40, omval 1 år' Robert

Engström, Rlg 36, nyval 1år. Fredrik Öiieberg Rlg 146, nyval 1år.
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§ 15 Protokollets tillgänglighet
Årsmötets Brotokoll beslutades vara tillgängligt senast den 29 iuni 2021' Protokollet

läggs ut på hemsidan wvurr.renlausgangefi.§e samt sätts upp på RLGs anslagstavlor'

§ 16 Årsmötet§ auslutning

Årsmötet avslutades av mötesordförande Berit Assarsson'

Sekreterare
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Mötesordförande

A

Lena Cederlöf

Justeras
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Berit Assarsson

Lars Lundmark



Information onn garagefrågan i anslutning till årsmötet den 16 iuni ?IOZL

Vid en kontrollav våra garage hösten 2A2O visade det sig att A-garaget är i ett dåligt
skick. Som ett första steg i processen tog Stig Enbäck kontakt med Musserongångens
sarnfällighetsförening som var ifärd med att genomföra reparation av sitt garage.

Projektledaren för detta arbete är Billy Molin, Billy Molin Konsult och Projektledning
AB, som gavs goda vitsord.

§tig bad Billy titta på Renlavsgångens två garage och då konstaterades att A-garaget
var i ett betydligl sämre skick än vi känt till. En första undersökning beställdes och
genomfördes i våras och resultatet visade att åtgärder omgäende krävdes.

Billy Molin gav ett anbud på sina tjänster itre clika steg, varav Rlgs styrelse beslöt att
godkänna del 1, bestående av 20 borrprover, kloridprover samt förstärkning av svagä
partier på nedre planet och mellanplanet iA-garaget.

Vitackar Billy for hans närvaro vid informationsstunden i anslutning till årsmötet där
han fick presentera sig och sitt kunnande om arbete i betong.

Styrelsen


