
Protokoll till extrastämma för Öjersjö Hallens samfällighetsförening 
 
Datum: tisdag 12 mars 2013 
Tid: 18:00 
Plats: Sessionssalen i Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34 
 

Dagordning 
1. Öppnande 
Mötet öppnas av föreningens ordförande Josefina Olling som hälsade alla välkomna och 
berättade lite om samfälligheten. 
 
2. Godkännande av dagordningen 
Extrastämman godkände dagordningen. 
 
2.1 Fastställande av röstlängd 
Extrastämman godkände röstlängden. På stämman fanns totalt 57 röstberättigade 
röster, HSB 28 röster och övriga behöriga 29 röster. Röstlängden bifogas protokollet. 
 
2.2 Stämmans behöriga utlysande 
Extrastämman beslutade att extrastämman var behörigt utlyst. 
 
3. Val av stämmoordförande 
Stämmoordförande – efter förslag valde extrastämman Magnus Loenheim till 
stämmoordförande. 
 
4. Val av sekreterare för stämman 
Sekreterare - efter förslag valde extrastämman Olof Ingulf till sekreterare. 
 
5. Val av två justerare tillika rösträknare 
2 stycken justerare tillika rösträknare - efter förslag valde extrastämman Johanna 
Candler och Marie Abrahamsson till justerare tillika rösträknare. 
 
6. Beslut om budget och debiteringslängd 
Josefina Olling gick igenom den budget som styrelsen tagit fram och beskrev att den 
begärt in ett flertal offerter på teknisk och ekonomisk förvaltning. 
 
- Avtal om ekonomisk förvaltning, ett så kallat serviceavtal, tecknas med Villaägarna 

där de fakturerar samfällighetens medlemmar årsavgiften. Alla nödvändiga 
försäkringar ingår i avtalet och vi får även tillgång till en hemsida som föreningen kan 
nyttja. 

- Avtal om teknisk förvaltning tecknas med HSB. 
- Styrelsen sköter själva bokföring och hanterar fakturor. 
- Avsättning till samfällighetsföreningen är på 1 000 kr per andel. 
- Även obebyggda tomter debiteras fullt ut av samfällighetsföreningen. 
- Budgeten är satt för att kunna driva samfälligheten och hålla den i befintligt skick. 
 
Budget - Extrastämman beslutade efter förslag från styrelsen och diskussion på mötet att 
godkänna budgeten för verksamhetsåret 2013. 
 
Debiteringslängd - Extrastämman beslutade att godkänna debiteringslängden. 



 
7. Stämmoprotokollet kommer att delas ut i samband med första 

utskicksamfällighetsavgift 
Samfällighetsavgiften kommer att debiteras i april. Stadgarna mailas ut till de som skrev 
upp sig på stämman. Om någon mer önskar detta kan de kontakta styrelsen. 
 
8. Stämman avslutas 
Stämmoordförande Magnus Loenheim tackade alla närvarande för visat intresse och 
stämman avslutas. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Olof Ingulf  Magnus Loenheim 
sekreterare  stämmoordförande 
 
 
 
 
Johanna Candler  Marie Abrahamsson 
justerare   justerare 


