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Protokoll för höstmötet/årsmötet den 20211117 lokal Sunnerstakyrkans församlingshem 

- Ordförande Seved Helmersson hälsade alla välkomna och informerade om kvällens program som 
utskickats och anslagits;  

- Margaretha Jägerstad tar med oss på en guidad tur genom föreningens historia med stöd av 
historiegruppen Sunnersta i Centrum. Sunnersta Egnahemsförening har fyllt 100 år, detta jubileum 
har dock inte kunnat firas i rätt tid pga pandemin. Därefter sedvanlig fikastund varefter 
årsmötesförhandlingar hålls efter pausen. 

- Närvarande under föredraget var 44 personer 

- Margaretha presenterade områdets historia sedan mer än 100 år med hjälp av Powerpoint på lokalens 
storskärm med bilder och berättelser från boken ”Sunnersta från istid till nutid”. En karta från 1816 
då skiftesreformen genomförts visades. Sunnersta Egnahemsförening fick sitt nuvarande namn 1946, 
föreningens fokus har över tid flyttats från trädgårdsskötsel till att bevaka invånarnas intressen 
gentemot kommun och myndigheter. Margaretha beskrev hur stadsplaner och detaljplaner vuxit fram 
och hur finansieringen av byggandet överflyttats till bankväsendet på 1940-talet. Sunnersta 
egnahemsförening har initierat byggandet av seniorboendet ”in Sundusum” som blev klart 1989 som 
är en bostadsrättsförening. Det noterades att universitet fortfarande äger mark som angränsar till 
Sunnersta. Gunnar inflikade att stora delar av Sunnersta erhöll ju kommunalt vatten och avlopp i 
mitten på 1900-talet, men alltjämt pågår framdragning av avlopp i de södra delarna. Patrik Ryzko 
redogjorde mer detaljerat för bredbandsframdragningen som gjorts de senaste decennierna. 

 

§ 1. Ordförande Seved Helmersson öppnade årsmötet, nu med 27 personer närvarande. Det var 2019 och 
2020 års verksamhet, bokslut och revision som avhandlades på årsmötet. Årsmötet för 2019/2020 i april 
2021 blev ju tyvärr uppskjutet. Kommande årsmöte för nuvarande verksamhetsåret 2021 kommer i april 
2022. 

§ 2. Till ordf för årsmötet valdes Arne Lagerholm, som då också avslutade sitt ordf.skap för 2019 i SEF. 

§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Gunnar Westermark. 

§ 4. Till justerare valdes Patrik Ryzko och Margaretha Jägerstad. 

§ 5. Konstaterades att mötet var behörigt utlyst i föreskriven tid genom utskick i postlådor, information på 
hemsidan och annons i UNT 

§ 6. Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§ 7. 2019-års justerade höstmötesprotokoll presenterades av Seved och godkändes 

§ 8. Närvarande styrelseledamöter presenterade sig 

§ 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 och 2020 presenterades av sekreteraren resp. 
kassören som meddelade att föreningen förlorat en del medlemmar – kanske pga pandemin 

§ 10. Revisorernas berättelser för de båda åren lästes upp 



§ 11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet samt fastställde bokslut och verksamhetsberättelser. 

§ 12. Posten som vice ordförande som skulle väljas för 1 år förblir vakant, då ingen närvarande anmälde 
intresse för uppdraget. Styrelsen konstituerar sig inom styrelsen och har möjlighet att göra ett fyllnadsval. 

§ 13. Som ordförande på 2 år omvaldes Seved Helmersson 

§ 14. Som sekreterare på 1 år valdes Gunnar Westermark 

§ 15. Som kassör på 2 år omvaldes Hans Strömbom  

§ 16. Som ledamot på 1 år valdes Erik Åkerlund (nyval) 

§ 17. Som ledamot på 2 år omvaldes Dag Holmberg 

§ 18. Som ledamot på 2 år omvaldes Christina Molund 

§ 19. Till suppleant för 1 år omvaldes Fredrick Beste 

§ 20. Till suppleant för 1 år omvaldes Anna Rönnblom 

§ 21. Till ordinarie revisorer på 1 år omvaldes Anders Skeppstedt och Erik Näslund valdes och Göran 
Friman omvaldes som revisorssuppleant. 

§ 22. Valberedningen bestående av Susanne Påhlman Skeppstedt och Therese Wandebäck omvaldes. Som 
suppleant omvaldes Margaretha Jägerstad. 

§ 23. Övriga frågor som anmäldes av mötesdeltagarna; Patrik Ryzko framhöll behovet av återvinningsstation 
i Sunnersta, helst två. Gunnar informerade att de pantbrev och inteckningar rörande gatukostnader i samband 
med äldre fastigheters bygglov som funnits nu är återlämnade av Uppsala kommun till de lagfarna 
fastighetsägarna, samt att föreningen avser återuppta samverkan med andra egnahemsföreningar i Uppsala 
som gått i stå under pandemin. Årsmötet uppdrog till SEF-styrelsen att arbeta vidare med gatu- och 
vinterväghållningen, samt med en skrivelse till regionen/UK/TRV stödja en utbyggd GC-väg mellan 
Uppsala/Flottsund och till Knivsta. Årsmötet blev informerat om att installationen från UK av konstverket 
Ekhjärtat blir till våren/sommaren 2022. Kostnaden för hela konstverket tas från UK-s avsatta medel för 
konstutsmyckning i kommunen och som tacksamt har tilldelats Sunnersta den här gången. Erik informerade 
om att vi efter årsskiftet kommer att genomföra en uppgradering av föreningens hemsida med hjälp av Erik 
och en konsult, varför alla medlemmar uppmanas att regelbundet titta på hemsidan för att läsa protokoll, 
skrivelser, kallelser och vad som är på gång i vårt område. 

§ 24. Mötesordföranden Arne förklarade mötet avslutat. 

 

Ordförande:                                      Mötesordförande:                         Vid protokollet sekr 

………………………………          …………………………..            ……………………………….. 

Seved Helmersson                Arne Lagerholm     Gunnar Westermark 

 

 

Justerare:    Justerare: 

……………………………….                ……………………………………….            

Patrik Ryzko    Margaretha Jägerstad 


