
Dagordning 
1. Val av ordförande för stämman

2. Val av sekreterare för stämman

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

4. Framställan från styrelsen angående nya 

parkeringsregler

5. Meddelande av plats där stämmoprotokollet 

hålles tillgängligt


Information 
Styrelsen har i arbetet med att se över 
hantering och regler rörande 
parkeringsplatserna fått kännedom om att 
det inte är tillåtet att hyra ut dessa.  

Från och med nu kommer parkeringsplatserna 
därför att vara avgiftsfria. De intäkter som uteblir 
kommer istället att uttaxeras på 
medlemsavgiften. 

Även besöksparkeringen kommer framöver att 
vara avgiftsfri.

Hyresavgifterna för 2021 kommer att återbetalas. 
För återbetalning behöver ni mejla era uppgifter 
till ekonomi@hulan2.se eller lämna in talongen till 
Maria Rosenberg på Leires Väg 5. 

Det kommer därför att hållas en extra 
föreningsstämma där styrelsen kommer att 
presentera nedanstående förslag gällande 
parkeringsplatserna. Det avses att de nya 
reglerna ska gälla från och med 220101.

Vi passar på att påminna om att motioner till 
nästa ordinarie föreningsstämma ska vara 
styrelsen, via ordförande Kenneth Carlsson, 
tillhanda senast 31/12-2021.


Styrelsens förslag 
Parkeringsplatser  

• I mån av plats får varje fastighet disponera max 1 av 
föreningens parkeringsplatser. Detta gäller oavsett vilken typ 
av fordon/plats som används. 


• Kösystem finns för de tillfällen då alla platser är upptagna.

• Fordonet ska vara påställt och registrerad ägare ska vara 

folkbokförd på en medlemsfastighet.  
För företagsregistrerade fordon krävs registreringsbevis samt 
intygande från firmatecknare om vilken person som använder 
fordonet (personen ska vara folkbokförd på en 
medlemsfastighet).


• Rätten till platsen förnyas årligen genom uppvisande av 
registreringsbevis för fordonet. Tillvägagångssätt och datum 
för uppvisande av detta meddelas i samband med kallelse till 
årsstämman.


• Fordon av husvagns- och husbilstyp får endast parkeras på 
särskilt anvisade platser på parkeringen vid infarten till Leires 
väg. Dessa platser kan periodvis (ex vintersäsong) användas 
till annan fordonstyp. 


Besöksparkering 

• Parkeringen vid infarten till Leires väg är avsedd för 
besökande.


• För fordon registrerat på person folkbokförd på 
medlemsfastighet gäller maxtid 1h.


Styrelsen undersöker inför extrastämman olika alternativ för att i 
möjligaste mån säkerställa att parkeringen endast används av 
gäster till medlemmar (exempelvis återgång till tidigare 
parkeringskort eller liknande lösning).
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Ombudsfullmakt  
- extra föreningsstämma 

Hulan 2 Samfällighetsförening


Fullmaktsgivare 
Underskrift, namnförtydligande och adress 
 

Fullmaktstagare 
Underskrift, namnförtydligande och adress 
 

Ombud får endast företräda en medlem. 
Fullmakt lämnas vid anmälan i entrén till 
möteslokalen.

Återbetalning p-platsavgift 

Uppgifterna kan också mailas till ekonomi@hulan2.se eller 
lämnas på Leires väg 5.


Betalningsmottagare 
Kontohavares för- och efternamn


Telefon


Bank


Clearingnummer


Kontonummer
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