
SPIGGENS  SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
 

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2023  
för SPIGGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 
Tid:  2023-02-26 18:00 
Plats:  Allhuset på Spiggen, Värnamo 
Närvarande:  Medlemmar i Spiggens Samfällighetsförening 
   
   
§1. Mötets öppnande 
Ordförande Åke Törnqvist hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat kl. 18:00.  
  
§2. Godkännande av kallelse och dagordning 
Kallelse och dagordning godkändes.    
 
§3. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Till ordförande för stämman valdes Åke Törnqvist och sekreterare Jonny Johansson. 
 
§4. Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Till justeringsmän valdes Stefan Nilsson (108R) och Emma Henriksson (108K). 
 
§5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. 
 
§6. Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse godkändes.  
 
§7. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet. 
 
§8. Motioner från medlemmar eller propositioner från styrelsen 
Det har kommit in en motion till årsmötet: 
 
Vi vill att det ska vara ordning i och utanför Allhuset. Att föräldrar tar ansvar för sina barn 
och att reglerna följs både när de är där och efter att de har varit där.  

Varpvägen 36, Varpvägen 34 
Styrelsens synpunkter till ovanstående motion: 
Vi alla vill att Allhuset ska skötas och att de närboende inte störs. Vi vill också ha ett stort 
föräldraansvar och engagemang för att detta ska fungera. 
Styrelsen föreslår att vi har 3 ordningsnivåer på Allhuset:  
Nivå 1: 
Att reglerna för Allhuset efterföljs och att alla Spiggen-boende kan nyttja huset enligt 
gällande regler. Dessa regler kommer småjusteras efterhand av styrelsen, som till exempel 
att någon vuxen öppnar och låser Allhuset efter aktivitet. Likaså att vi är noga med alltid 
skriver upp sig i bokningen när man är där. 
Nivå 2: 
Att Allhuset endast kan användas i sällskap av vuxen Spiggen-boende (+18 år).  
Om detta inte följs kan huset låsas med huvudnyckel i upp till en vecka. Huvudnyckel ska 
finnas hos stugfogde, ordförande och sekreterare. Även de två närmsta husen kan ha 
huvudnyckel om så önskas. 
Nivå 3:  
Att Allhuset alltid är låst med huvudnyckel och endast kan användas med förbokning och i 
sällskap av minst en vuxen Spiggen-boende. Undantag gäller endast externa godkända 
bokningar. 
 
Mötet beslöt att vi använder oss av dessa 3 ordningsnivåer. 
Vi strävar alltid efter nivå 1, men vi har då möjlighet att tillfälligt byta nivå vid behov. 
Styrelsen finjusterar Allhuset-reglerna och tydligheten i dessa. 
 
§9. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Ersättning till styrelse och revisorer utgår ej, förutom till kassören 3 000 kr.  
 



§10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat godkändes.  
Debitering Jönköpingsvägen: 9 100 kr/år, Varpvägen: 8 900 kr/år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
§11. Val av ordförande för föreningen 
 ordförande  Åke Törnqvist (ny) 2 år  (108L) 
 
§12. Val av två ledamöter samt styrelsesuppleanter 
 ledamot Bo Eriksson  (108U) 
 ledamot Henrik Karlsson  (12) 
 suppleant Emma Henriksson  (108K) 
 suppleant Matthias Berndt  (40) 
 suppleant Elsa Ahlén  (40) 
 suppleant Arvid Liljebo  (18) 
 
§13. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter 
  revisor  Tomas Feurst   (38) 
 revisor  Johan Vilhelmsson  (108F) 
  revisorssuppleant Emma Davidsson  (108H) 
 revisorssuppleant Peter von Feilitzen  (108C) 
     
§14. Övriga val 
                      Vattenavläsare          Per Mattson   (16)   
                        Stugfogde                   Emil Markefors  (108N) 
                     Trädgård/snöröj.bas  Andreas Eriksson  (108D)  
                        Bitr. Trädgård/snöröj.bas   Birger Atterling   (108E)   
                        TV/Elbas        Birger Atterling   (108E) 
                        Bitr. TV/Elbas                 Birger Söderlind   (108T) 
                        Ansvarig bevattn.anl Patrik Friman  (108G) 
                        Bitr. bevattn.anl Oscar Josefsson   (108P)  
                        Valberedning            Lars-Åke Svensson   (108A)  
                        Valberedning Ulf Hellsing (ny)  (32) 
  
 Grannsamverkan: 
 Varpvägen norr Mattias Berndt (ny)  (40) 
 Varpvägen söder Arvid Liljebo  (18) 
 Jönköpingsvägen norr Birger Söderling  (108T) 
 Jönköpingsvägen söder Åke Törnqvist  (108L) 
 
§15. Övriga frågor 
De skyltar som sitter vid infarten till Varpvägen (20 och ”Kör sakta Lekande Barn”) är 
gamla och bör bytas ut till nyare skyltar för att ge ett mer välkomnande intryck. 
  
§16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt 
Protokollet delas ut till samtliga hushåll samt ett exemplar hängs upp i Allhuset. Likaså 
kommer det att finnas tillhanda på vår hemsida spiggen.se  
 
§17. Mötets avslutande 
Då inga fler frågor uppkom, tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet för 
avslutat kl. 18:29. 
 
    Sekreterare   Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 
 
 
 
Jonny Johansson    Emma Henriksson      Stefan Nilsson 

http://spiggen.se/

