
 
 

 

Protokoll  

Extra stämma 2018 
Protokoll fört vid Tvetens Samfällighetsförenings extra föreningsstämma.  

Tid och plats: Torsdag den 18 Januari 2018.  18,00-20.00 

Kommunens föreningslokal Kvarnkullen, Kungälv. 

 

Omfattning §§ 1-10 

 

§ 1 Öppnande 

Ordförande, Lars Erik Olofsson, hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  

 

§ 2 Dagordning 

Stämman beslutar godkänna och fastställa utsänd dagordning. 

 

§ 3 Ordförande på stämman 

Kent Adolfsson utsågs att leda dagens förhandlingar. 

 

§ 4 Sekreterare på stämman 

Arly Jakobsen utsågs att föra dagens protokoll. 

 

§ 5 Justerare och rösträknare 

Stämman utser Niklas Eriksson och Sven Olof Wikenström att tillsammans med Kenth Adolfsson justera 

dagens protokoll.  

Niklas Eriksson och Sven Olof Wikenström utses även som rösträknare. 

 

§ 6 Röstlängd 

Stämman beslutar godkänna inlämnade röstsedlar som röstlängd (bil 1). 

 

§ 7 Kallelse 

Kallelse till stämman med handlingar gällande om- nybyggnad av p-ytor har skickats till samtliga 

medlemmar senast 14 dagar före stämman. 

Stämman beslutar godkänna kallelsen. 

 



§ 8 Resultat gällande om och nybyggnad av p-ytor  

Före omröstning gick Olof Lewin igenom de 5 alternativen som fanns med i kallelsen och mellan varje 

alternativ gavs det utrymme för frågor. 
 

Resultatet. Totala antalet inlämnade röstsedlar är 76 st. (inkl. 1 st. från Brf Fridhem). 

Alternativ 1.  14 röster 

Alternativ 2.  3 röster  

Alternativ 3.  9 röster  

Alternativ 4.  46 röster  

Alternativ 5.  4 röster  

Kungälvsbostäder röstade inte. 
 

Alltså en klar majoritet för alternativ 4.  
 

På grund av vissa oklarheter beslutade stämman att hänskjuta frågan till årsmötet den 24 maj, vilket i 

sin tur skjuter ombyggnaden på framtiden. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 

den 31 mars. 
 

Några synpunkter som diskuterades var bland annat att: 

 Styrelsen inte valt att ta in fler offerter. Styrelsens motivering är att föreningen, av erfarenhet, 

föredrar ett långsiktigt och fungerande samarbete med sina nuvarande avtalspartners.  

 Föreningen har inget bygglov på utbyggnaden. Styrelsens svar är att hela den föreslagna ytan i 

område söder ligger på vår egen mark och att det finns ett muntligt besked att ytan är ok. 

 Den föreslagna nya p-ytan kommer för nära den befintliga lekplatsen. Styrelsens svar är att i 

demokratisk anda bör det vara hela föreningens åsikt som skall gälla.  

 Förbered för elstolpar för alla som inte har elplats i dag. Styrelsen tar med sej förslaget. 

 mm 

 

§ 9 Protokoll 

Protokollet från stämman kommer efter justering att finnas tillgängligt på expeditionen, Tvetgatan  

199 och på vår hemsida. 

 

§ 10 Avslutning 

Ordförande för stämman, Kenth Adolfsson, tackar visat intresse och avslutar extrastämman. 
 

Trots en del infekterade diskussioner fick styrelsen stående ovationer av mötesdeltagarna för ett väl 

genomfört arbete.  

  

Vid protokollet 

 

………………………………………………. 
Arly Jakobsen 

 

Justeras 

……………………………………………….                               …………………………………………      
Kent Adolfsson                                                                                                      Niklas Eriksson 

 

………………………………………………. 

Sven Olof Wikenström 


