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INKOMNA MOTIONER TILL STÄMMAN 2022 
Styrelsens kommentarer 
Anne-Marie Carlsson har skickat in två mail, båda märkta ”motioner”. Här finns dock flera 

punkter, som över huvud taget inte berör vägföreningen. Flera punkter har likalydande 

innehåll. Några innehåller dessutom felaktiga påståenden. I en del skildras också namngivna 

personer på ett negativt sätt. Styrelsen anser därför, att det inte är försvarbart att publicera 

mailen i sin helhet och har därför valt att redigera dessa två mail, så att endast frågor, som har 

med vägföreningen publiceras.  

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

 

Från: Anne-Marie Carlsson 

Ämne: Motioner samt info till styrelsen 

Till: jordo-almosamfallighetsforening@jordo.se  

 

2 David Olsson fick inte röstas på som ny ordförande vid förra årsmöte. Många medlemmar i 
föreningen har frågat om detta eftersom han äger fastighet här och är medlem i föreningen. 
Detta måste ni motivera skriftligt till mig samt muntligt på mötet 
3 Marianne Gylling krav på opartiskhet i sitt uppdrag som ordförande gör att jag kräver 
hennes avgång! Hon agerar i egen sak i föreningens namn vilket är oacceptabelt! 
5 Firmatecknare Helt olagligt har styrelsen på styrelsemöte ändrat firmatecknare. Detta 
måste ske på allmänt eller årsmöte!?!? 
Jag kräver att vi i föreningen har två firmatecknare ex ordförande och kassör och inte var för 
sig 
6 Styrelseprotokoll skall snarast skrivas ut och undertecknas och sedan publiceras på vår 
gemensamma hemsida för alla medlemmars kännedom. 
7 Nya husägare till Jordö 2:56 Anne-Marie Carlsson Jordö 2:55 Karin Bäckman Jordö 2:54 
Cecilia Olsson Lars Olsson o Lilian Carlsson Jordö 2:53 Eva Larsson med barn kräver att få ut 
sina räkningar som delägare i vägföreningen snarast! Dom kan alla läggas i min brevlåda på 
Almö. 
8 Krav på extra avgifter enligt stadgarna har blivit utsända till ovan nämnda fyra nya 
avstyckningar och tre nya bygglov så därför kräver jag info om vad ex Tina o Magnus G,Hans 
Å Anders K m fl som byggt om och byggt nytt på Jordö kopia på summa och uträkning vad de 
fått betala i extra avgift till föreningen. 
 
Högaktningsfullt Anne-Marie Carlsson 
 
 
Från: Anne-Marie Carlsson 
Ämne: Motioner till årsmötet 
Till: jordo-almosamfallighetsforening@jordo.se 
 
2 Vi fyra nya fastigheter som avstyckats begär nu räkning för vår andel i föreningen 1 Ladan 
ägare Eva Larsson 2 ägare Cecilia Olsson 3 Karin Koko Bäckman samt 4 Anne-Marie Carlsson 
Alla räkningar kan läggas i min brevlåda på Almö. 
3 Motion att Marianne Gylling avsättes som ordförande pga opartiskhet i handling som 
ordförande  
4 Motion att alla styrelsemöten protokoll skall synas på hemsidan efter ut och underskrift 
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5 Förklaring till varför inte David Olsson kunde röstas som ordförande vid förgående årsmöte 
Han äger och betalar för sin del i föreningen så många medlemmar har frågat om orsak och 
önskar motivering på mötet!?!? 
7 Vi vill även se skriftlig kopia på vad extra fakturor som skickats till andra som byggt nytt på 
Jordö ex Magnus o Tina mm för deras extra inbet för vägslitage 
8 Krav på stadgeändring som styrelsen gjort på styrelsemöte hävs omedelbart. 
Stadgeändringar skall ske på årsmöte! 
Det måste vara krav att det måste vara två firmatecknare gemensamt t ex ordförande och 
kassör och inte var och en för sig 
 
mvh A-M Carlsson 
 
 

 

 


