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Protokoll Extrastämma i Samfällighetsföreningen Bodika 

 
 
Datum: måndagen den 27 september 2005 
Tid: kl 1900  
Plats: Röda Korset, hörnet Örnsköldsviksgatan och Jönköpingsgatan 
 
 
§ 53 Mötet öppnas 

Britta Mollberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
 

§ 54 Val av ordförande och sekreterare för stämman  
Till mötesordförande valdes Britta Mollberg 
Till mötessekreterare valdes Thomas Jacobsson 
 
 

§ 55 Dagordning 
Mötets syfte var att diskutera underhåll och förnyelseplan i föreningen. 
 
 

§ 56 Mötets behöriga utlysande 
Mötet förklarades vara behörigt utlyst 
 
 

§ 57 Upprättande av deltagarförteckning 
Då ingen omröstning skulle ske på mötet antecknades bara deltagare. 
 
Namn Fastighet  Namn Fastighet 
Niclas Igelström M2  Britta Mollberg M25 
Jan Ahlgren M4  Stefan Olin M26 
Thomas Jacobsson M6  Stefan Borg  M28 
Dan Mathiasson M9  Sven Magnander M29 
Mats Dahlberg M10  Roland Nilsson B2 
Håkan Mei M11  Bengt Sjölander B7 
Lars o Ulrika Rothman M16  Hans Ytterberg B9 
Richard Schoug M17  Roland Magnusson B12 
Margareta Larsson M19  Sture Karlsson  B13 
Göran & Catharina Kvist M20  Jan Sennebo B15 
20 fastigheter representerade 
 
 

§ 58 CentalTV anläggningen och kabelTV inför övergången till digitala 
sändningar 
Mötet ansåg att distributionen även i fortsättningen skall ske via samfälligheten. 
Mötet beslöt att avvakta med frågan om anläggande av nytt kabelnät. Mötet 
ansåg, att lämplig tidpunkt för anläggning av nytt kabelnät var, när också 
asfalten på våra gångvägar måste renoveras, dvs om ca 5-10 år. 
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Föreningen kommer inte att beröras av övergången till digitala sändningar 
förrän hösten 2007 och kan till dess få erfarenheter av övergången från övriga 
orter i Sverige. 
 
Mötet beslöt att tillsätta en grupp med uppgift att diskutera med leverantörer för 
att föreningen ska få bra pris och eventuellt bidrag till nytt kabelnät från någon 
av leverantörerna. Gruppen består av Maths Dahlberg, Håkan Mei och Stefan 
Olin. 
 

 
 

§ 59  Underhållet av Bodika - Sophantering 
Övergång till sortering av organiskt avfall och mjukplast fungerar enligt mötet 
bra. Kärlet för hårdplast i sophus 2 blir ofta överfullt. Ett förslag var att tömning 
sker varje vecka - alternativt utnyttja annat sophus, ex. sophus 1.  
Vissa sopkärl blir smutsiga och luktar illa. Renhab har en tjänst då de 
högtryckstvättar kärlen. Kostnaden är 100:- per kärl. Ett alternativ till Renhab är 
att vi själva på städdagarna sköljer av kärlen.  
Säckar med mjukplast hämtas onsdagar i vecka delbart med 4 (40, 44 osv) 
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§ 60 Underhålls- och förnyelsefrågor 
Efter genomgång av samfällighetens underhållsplan ansåg mötet att de ca 
125000:- som finns i underhållsfonden inte var tillräckligt för att klara av 
kommande behov av upprustning av samfälligheten. 
Mötet gav styrelsen i uppdrag att höja insättningen till underhållsfonden så att 
centralantennsanläggning och kommande underhåll kan klaras av med 
underhållsfondens medel. 
Styrelsen fick också i uppdrag att presentera en 5-års plan för underhåll och 
upprustning till nästa årsmöte, samt en finansieringsplan för detta. 
 
Höststädning blir vecka 44. 
 
 

§61 Meddelande av plats där protokollet hålls tillgängligt 
Extra föreningsmötesprotokollet delas ut till alla medlemsfastigheter och finns 
på Bodikas hemsida 
 
 

 
§62  Mötet avslutas 

Mötet avslutades och ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och 
konstruktivt möte. 
 

 
 

Helsingborg den 28 september 2005 
 
 
 

Thomas Jacobsson 
Sekreterare 

 
 

Justeras 
 
 
 
 
 
 

   
 Britta Mollberg  
   

 


