
Protokoll fört vid ordinarie stämma för 

HAMNEFJÄLLS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Onsdagen den 20/3 2019 kl. 19.00 i Björlanda Församlingshem

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Till ordförande för stämman valdes Caroline Olsson.

3. Till sekreterare för stämman valdes Manuela Löfving.

4. Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes Håkan Dahlén och Ola Simonsson. 
Protokollet justeras 2019-03-25 hos Manuela Löfving på Sävviksvägen 6.

5. Stämman ansågs behörig kallad.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser:

- Styrelsens förvaltningsberättelse 2018 redovisades och lades till handlingarna.

- Bokslutet för 2018 redovisades och lades till handlingarna.

- Revisorernas berättelse för perioden 20180101 - 20181231 redovisades och lades till 
handlingarna.

-Håkan Dahlén läste upp revisorernas utlåtande och rekommendation om ansvarsfrihet. 
Bifalles av stämman. 

7. Stämman beviljade full ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019.

8. Framställningar och Motioner

- Inga motioner inkomna.

- Framställningar
• Fortsatt fondering GA7 (60 000:-)

Bifalles av stämman.

• Ansökan om omprövning till Lantmäterimyndigheten för GA42, rätten att driva 
belysning.
Bifalles av stämman.

• Byte av glödlampor till ledljuskällor 2019. 
Bifalles av stämman.

• Hantering av felparkering inom området under sommarhalvåret. Styrelsen har tittat 
på tre olika alternativ:

a) Informationslapp om gällande parkeringsregler som fästes på vindrutan 
b) Trycka upp böteslappar och kräva in betalning
c) Ta in ett företag som hanterar felparkering. Styrelsen har varit i kontakt med Västia, 

parkeringsbolag i Göteborg som arbetar med parkeringsbevakning. Västia säkerställer 



att skyltningen i området är korrekt och tar 90% av intäkterna. Samfälligheten får reste-
rande 10%. 

Styrelsen föreslår alternativ a. 
Styrelsens förslag bifalles. 

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Stämman bifaller att styrelsen fortsätter med samma ersättning som under 2018. 
Stämman bifaller att revisorerna fortsätter med samma ersättning som 2018.  

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Budgeten för drift och förvaltning av samtliga ingående gemensamhetsanläggningar för år 
2019 presenterades.

Stämman beslutade att godkänna budgeten och styrelsens förslag till utgifts- och 
inkomststat. Debiteringslängden framlades, sista betalningsdag är 2019-05-31.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.

Till styrelseordförande
Caroline Olsson (Sittande, 1 år)
Hamnefjällsvägen 8
423 53 Torslanda

Till sekreterare
Sofia Bernhardsson (Omval, 2 år)
Sävstigen 10
423 53 Torslanda

Till kassör
Kjell Karlsson (Sittande, 1 år)
Norra Sävviksvägen 9
423 53 Torslanda

Till ledamot
Björn Bergander (Sittande, 1 år)
Norra Sävviksvägen 24
423 53 Torslanda

Manuela Löfving (Omval, 2 år)
Sävviksvägen 6
423 53 Torslanda

Till suppleanter valdes:

Jenny Nolebring (Omval, 1 år)
Sävviksvägen 5
423 53 Torslanda

Mats Olsson (Omval, 1 år)



Södra Hamnefjällsvägen 11
423 53 Torslanda

Markus Amholt (Omval, 1 år)
Södra Hamnefjällsvägen 13
423 53 Torslanda

Lena Erikson (Nyval 1 år) 
Norra Sävviksvägen 4B 
423 53 Torslanda

Avgående suppleanter: Fredrik Klingvall

Stämman godkänner styrelsen och suppleanter. 

12. Val av revisorer

Till revisorer (1år) valdes:

Kent Andersson (omval)
Norra Sävviksvägen 23
423 53 Torslanda

Kristin Tubbero (nyval) 
Sävbladsvägen 11  
423 53 Torslanda

Avgående revisor: Håkan Dahlén

Stämman godkänner revisorer. 

13. Till valberedning (1år) valdes:

Anders Fant (nyval) 
Sävbladsvägen 9
423 53 Torslanda

Senad Turkes (nyval) 
Sävviksvägen 3B 
423 53 Torslanda

Avgående valberedning: Lena Bergqvist och Sari Lassinanti
Stämman godkänner valberedningen.  

14. Övriga frågor

Kontaktinformation
• Hemsidan: savviken.com
• E-postadress för att komma i kontakt med styrelsen: styrelsen@savviken.com
• För utskick av information från styrelsen- anmäl er till distributionslistan genom att 

maila till  styrelsen@savviken.com
Höststäddag

-Planeras till början av oktober 2019

mailto:styrelsen@savviken.com
mailto:styrelsen@savviken.com


Östra Hamnefjällsvägen
-När planeras asfaltering av Östra Hamnefjällsvägen?
Fondering har pågått under ett år.  
Styrelsen återkommer med tidplan för asfaltering.

-Förutom asfaltering önskas även en vändplats samt skylt som anger att platsen är avsedd 
för vändning av fordon och att det är förbjudet att parkera fordon. 
Styrelsen ska gå igenom förrättningen och återkommer.  
 

-Synpunkter gällande parkering av fordon i anslutning till gång- och cykelvägen på Östra 
Hamnefjällsvägen. Styrelsen ska gå igenom förrättningen och andra dokument som kan 
vara vägledande i denna fråga. Styrelsen återkommer. 

-Boende på gatan upplever att vinterväghållningen varit undermålig även vintern  
2018–2019. Kjell Karlsson kontaktade ansvarig inför vintern 2018–2019 men styrelsen 
uppmanas ta ny kontakt med ansvarig inför vintern 2019–2020.

Sävstigen
-Fyra-fem asfaltsskarvar på Sävstigen behöver åtgärdas. 
Styrelsen tittar på detta vid nästa kontrollplan.

 
-Broövergången börjar sätta sig, behöver stadgas upp.  
Styrelsen tittar på detta vid nästa kontrollplan.
 
 
-Avrinning önskas från Sävstigen 7 till bäcken.  
Styrelsen tittar på detta vid nästa kontrollplan.

15. Protokollet kommer sättas upp på anslagstavlan och läggas ut på hemsidan senast  
2019-04-10.

16. Ordförande Caroline Olsson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Manuela Löfving

Justeras

Caroline Olsson  
Ordförande



Håkan Dahlén Ola Simonsson
Justerare Justerare


