
 

Hammarbyhöjden 1:1 Fritidsträdgårdar 

 

Protokoll, Årsmöte den 17 februari 2019 

 

Mötet inleddes med att 

Johan Lindström, projektägare från Stockholm Exergi (fd Fortum) och Fredrik 

Berntzon, projektledare från Fjärrvärmeprojekt Sv Ab redogjorde för 

dragningen av fjärrvärmerör genom området. Vi fick såväl kunskap om 

projektet som helhet samt tillfälle att ställa frågor om hur arbetet direkt berör 

vårt område. 

 

1. Per Lindberg förklarade årsmötet öppnat. 

 

2. Årsmötet ansågs behörigt utlyst. 

 

3. Dagordningen fastställdes och kompletterades med övriga frågor,  Av 29 

närvarande fastställdes en röstlängd med 28 röstberättigade. (1  röst per lott.) 

 

4. Till mötesordförande valdes Kerstin Hagelin. Karin Fahller valdes till 

mötessekreterare,  Anita Gibe och Birgitta Rosenberg valdes till justerare, 

tillika rösträknare. 

 

5. Verksamhetsberättelsen godkändes. 

 

6. Föreningens balans- och resultaträkning godkändes. 

 

7. Revisorernas berättelse godkändes. 

 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

9. Inga motioner eller förslag från styrelsen förelåg. 

 

10.  Budget för 2019 fastställdes enligt styrelsens förslag. Vattenavgiften höjs från 

60 till 80 kr per lott. Övriga avgifter till föreningen oförändrade. Beslöts att 

överföra 9000 kr till underhållsfonden. 

 

11. Val av styrelseledamöter. Enligt valberedningens förslag utökas styrelsen med 

två ledamöter och består därmed av nio personer inkl. 2 suppleanter. Nyval, 

ordinarie ledamot, 2 år: Frida Sandegård, Omval, 2 år: Per Lindberg, Lennart 

Jildeteg, Maria Herou. Nyval, suppleant, 1 år: Gilbert Corneliusson, samt 

omval, suppleant, 1år: Sonja Bergström. 

 

12. Val av revisorer. Kerstin Hagström och Karin Eriksson omvaldes som revisorer 

 



13. . Val av valberedning. Anita Gibe, Birgitta Rosenberg och Gunilla Randberg 

omvaldes till valberedning. 

 

14.  Övriga frågor: 

- Förslag om att en eller flera lediga lotter används som förvaringsplats för de växter 

som behöver flyttas under grävningarna. Styrelsen tittar närmare på detta. Det 

föreslogs också att någon städdag använda för att förbereda detta. 

- Styrelsen ska bevaka att den ersättningsjord vi får är bäst och lämpligast. 

- Malin Rosell erbjöd sin lott för förvaring av växter och Maria Herou erbjöd rosor 

från sin lott till hugade. 

- Öppen Trädgård  får ske i vår egen regi 2019. Arbetsgruppen erbjöd sig att kvarstå. 

Förslag att det blir en söndag i augusti. 

15.  Ordförande Kerstin Hagelin avslutade mötet med stort tack till alla närvarande 

och särskilt tack till Maria för de goda hembakade bullarna. 

Ordförande föreslog också att årsmötet skickar en bukett blommor till ordförande 

Stefan med önskan om hans snara tillfrisknande. 

 

 

 

 Vid protokollet 

 

 Karin Fahller 

 

 

 Justeras      Justeras 

 

         

          Anita Gibe      Birgitta Rosenberg 


