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Kallelse till extrastämma 2022  

Härmed kallas du till extrastämma i Gräsåkers samfällighetsförening. Extrastämman är 

bestämd till: 

Torsdagen den 31/3 klockan 18:30 i samfällighetslokalen 

 

Styrelsen har beslutat att kalla till extrastämma för att låta föreningen rösta om hur många 

lekplatser vi ska ha i föreningen.  

 

På extrastämman behandlas endast ovannämnda fråga/framställan varför vi inte tar emot 

några motioner. 

Stämmohandlingar (dagordning och framställan om aktuell fråga) bifogas i denna kallelse. 

De finns även tillgängliga hos föreningsordföranden och för nedladdning från föreningens 

webbplats (www.grasaker.se).  

Beslut och stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos föreningsordföranden 

senast två veckor efter extrastämman. Kopia på protokollet kommer samtidigt även att 

finnas tillgängligt för nedladdning från föreningens webbplats (www.grasaker.se). 

Ta din chans att påverka i föreningen genom att närvara vid extrastämman. Om du är 

förhindrad att närvara, kan du i stället rösta via fullmakt. Denna skall innehålla; hur du röstar 

(tillstyrker/avslår styrelsens framställan), ditt namn, personnummer och husnummer, samt 

din underskrift. 
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Dagordning för extrastämma 2022 

 

§1 Extrastämman öppnas av styrelsens ordförande 

§2 Fråga om extrastämmans behöriga utlysande 

§3 Godkännande av dagordningen 

§4 Val av ordförande för extrastämman 

§5 Val av sekreterare för extrastämman 

§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för extrastämman 

§7 Fastställande av röstlängd 

§8 Styrelsen redogör för framställan angående att reducera antalet lekplatser i 

samfälligheten (se bilaga tillsammans med kallelsen) 

§9 Omröstning och beslut om styrelsens framställan gällande lekplatser 

§10 Beslut om tid och plats för stämmoprotokollets justering 

§11 Extrastämman avslutas 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna önskar styrelsen! 
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Bilaga 

Framställan från styrelsen: 

 

Reducera antalet lekplatser i Gräsåkers samfällighet 

 

Styrelsen föreslår att antalet lekplatser i Gräsåkers samfällighet ska reduceras från 5 till 2. 

 

Bakgrund: Föreningen har idag 5 lekplatser som efter tidigare stämmobeslut ska skötas och 

underhållas av föreningens medlemmar. Detta arbete tar mycket tid och engagemanget är 

tidvis något avmätt. Några av lekplatserna är små och används inte lika mycket som de 

större. Det är också mer kostsamt att besiktiga och underhålla flera lekplatser än färre. 

Styrelsen ser också att ett mindre antal lekplatser men med fler lekredskap kan göra de två 

vi nu föreslår ska vara kvar, mer roliga och attraktiva att leka i. 

Det är samfällighetens ansvar att låta en besiktningsman regelbundet besiktiga de lekplatser 

vi har. En besiktning kostar 2500 kronor per lekplats. Att minska antalet lekplatser och 

därmed kostnaden för besiktning är också en orsak till styrelsens förslag.  

Men vi ser främst om vi minskar antalet lekplatserna till två, att vi då kan få roligare och mer 

besökta lekplatser än vad vi har idag. Och att arbetet med underhållet av dessa också blir 

bättre. 

 

Styrelsen föreslår att vi ska ha kvar de stora lekplatserna mellan gård 3 & 4, och gård 6 & 7. 

Lekredskap från de mindre lekplatserna plockas ned och kan sedan återanvändas på någon 

av dessa. Sandlådor som finns på de mindre lekplatserna får stå kvar om de används, men 

området runt dessa kommer inte att räknas som en lekplats. 

 

Om detta förslag röstas igenom föreslår styrelsen att lekplatsgrupperna från gård 1 till 4 

ansvarar för lekplatsen mellan gård 3 & 4. Och att gård 5 till 8 ansvarar för lekplatsen mellan 

gård 6 & 7. 

 

 

Syfte: Få två fina, roliga, välbesökta lekplatser som uppskattas av både barn och vuxna i 

området och som regelbundet kan besiktigas för barnens säkerhet. 
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