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Äntligen !!!!! - Dags för asfaltering 
Efter flera års sparande står vi nu redo att genomföra den största underhållsåtgärden i 

föreningens historia. Vi kommer i två etapper att asfaltera om föreningens ytor. Först ut är 

Vindögatan och Tjärögatan udda nummer där vi redan i sommar kommer att asfaltera om. 

Tjärögatan jämna nummer kommer att asfalteras om nästa år. Detaljerad information kommer 

att ges på stämman, men två viktiga punkter är att. 

 

 Vi kommer därför att be er att klippa era häckar strax innan asfalteringen. Mer 

information kommer senare. 

 Den nya asfalten kommer läggas uppepå befintlig asfalt då den befintliga asfalten 
enligt de entreprenörer vi pratat med är för tunn för att kunna fräsa ner. Det gör att den 

nya asfalten blir 30 mm högre än den befintliga, vilket kommer att påverka övergångar 

mellan ny asfalt och befintlig plattläggning hos er medlemmar.  

 
Kom därför gärna till stämman för att få mer information, dit vi också bjudit in entreprenören. 

 

Nydesignad hemsida 
Rebecka i styrelsen har moderniserat vår hemsida www.froholmen.se. Där kan ni följa vad som 

händer i föreningen, kontakt till styrelsen och hitta viktiga dokument. 

 
Inbjudan till Årsstämma 29 april, kl 18:30 
Ni bjuds härmed in att delta i samfällighetens Årsstämma: 

 Måndagen 29 april klockan 18:30, Träffpunkten, Centrumhuset vid 

biblioteket, Rydebäck 

Under stämman kommer styrelsen att presentera vad som gjorts under året samt vad som 

planeras framöver. Dagordningen för mötet hittar du på nästa sida. 

 

Specifikt kommer presenteras: 

 Status för kommande asfaltering 

 Varför vi inte går vidare med laddstoplar.  

 val av företag som ombesörjer klippning och städning på vår och höst de kommande två 

år. 

 

Årsredovisningen ligger på hemsidan från och med 13 april. 

 

Anmälan sker via mail info@froholmen.se, via hemsidan eller på talongen överst på nästa sida. 

Talongen lämnas i brevlådan hos kassör Susanne Petersson, Tjärögatan 41 eller ordförande 

Lars Håkansson, Tjärögatan 66. Senast 20 april vill vi ha er anmälan. 

 

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud, vilket kräver skriftlig undertecknad fullmakt högst 

1 år gammal som anger vilken fastighet det avser. Ombud får inte företräda mer än en medlem.  

 

Kaffe/te och kaka serveras under mötet, varmt välkomna! 
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Jag/vi kommer på årsstämman! 

 

Namn:____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 

Vi bor på: 

_______________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagordning enligt stadgarna §15 
 

a) Stämmans öppnande. 

b) Godkännande av dagordningen. 

c) Fastställande av röstlängd. 

d) Val av stämmoordförande. 

e) Val av protokollförare. 

f) Val av person som jämte stämmoordföranden har att justera protokollet. 

g) Val av rösträknare 

h) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 

i) Framläggande av styrelsens årsredovisning (finns på hemsidan), inklusive 

åtgärder från det gångna året. 

j) Framläggande av revisorernas berättelse. 

k) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt 

resultatdisposition. 

l) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

m) Beslut om skötsel av grönytor 

Information om asfaltering 

Framläggande av budget/debiteringslängd för det nya verksamhetsåret samt 

fastställande av preliminär årsavgift. 

n) Beslut angående antal styrelseledamöter och suppleanter. 

o) Beslut om arvode åt styrelse och revisorer. 

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

q) Val av revisor och revisorssuppleant. 

r) Val av valberedning. 

s) Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till 

föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden. 

t) Stämmans avslutande. 


