
VIKENS
 
SFeHÄTÖ
 

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 

I VIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 13 NOVEMBER 2011 

§1 Stämmans öppnande 

Ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

Till ordförande för mötet valdes Håkan Ebersjö och till sekreterare valdes Ewa Hedberg. 

§ 3 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 

Anita Karlström och Sven-Ove Löfgren valdes till justeringspersoner. 

§4 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes: 32 fastighetsägare närvarande samt 5 fastigheter som företräddes via 
fullmakt. 

§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Stämman fastslog att kallelsen sänts ut i stadegeenlig tid. 

§6 Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§7 Ändring av stadgarna 

a) Utökning av det högsta antalet ordinarie ledamöter 

Stämman beslutade att utöka antalet ordinarie ledamöter från högst 3 ledamöter till högst 4 ledamöter. 
Det antecknas att beslutet var enhälligt. 

b)	 Beslut om nyanläggningsdel (gemensamhetsanläggning) för kommunalt vatten och avlopp 
inom befintlig samfällighet 

Det antecknas att innan det formella mötet öppnades fick samtliga medlemmar tillfälle att ställa frågor 
till styrelsen och till Mikael Söderström, konsult från Norrtälje kommun, som redogjorde för Norrtälje 
kommuns planer på utbyggnad av VA på Håtö. 

Med 33 röster för och 3 röster emot beslutade stämman om en anläggningsdel (gemensamhets
anläggning) för kommunalt vatten och avlopp. 

§8 Fyllnadsval aven suppleant 

Stämman beslutade att välja Ulf Richenberg till suppleant i styrelsen i stället för Eva Brinkenberg. 

§ 9 Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att göra justeringar i 
beslutet som kan krävas för registrering 

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande enligt ovan. 



§ 10 Beslut om kommunalt vatten och avlopp i egen regi 

Med 31 röster för och 2 emot beslutade stämman att arbetet skulle fortsätta för att genomföra 
kommunalt vatten och avlopp i egen regi. 

§ 11 Protokollet anslås/skickas ut 

Detta protokoll kommer att delges samtliga fastighetsägare och anslås på föreningens anslagstavlor. 

§ 12 Stämman avslutas 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
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