
 

 

Kallelse till årsmöte den 2 september 2014 kl 19.00  

Nötegångsgård, Nötegången 41 i Särö 

Härmed kallas du/ni till årsmöte i föreningen Särös Framtid. Kallelsen skickas endast via e-
post, vilket är förenligt med föreningens stadgar. Om du känner någon medlem som inte har 
tillgång till e-post ser vi gärna att du meddelar vederbörande. Kallelsen finns även inlagd på 
föreningen hemsida www.sarosframtid.se. Dagordningen för mötet bifogas. 

 

2013 års verksamhetsår ligger bakom oss och föreningen Särös Framtids syfte har uppfyllts. 
Vi vill medverka till att inga storskaliga byggplaner för Särö genomförs. Planerna på att 
bebygga åkern vid Nötegången har inte påbörjats och vi återkommer när och om projektet 
återupptas. 

Utbyggnaden av reningsverket i Kullavik är nu klart. Vad det kommer att innebära vet vi ännu 
inte men det kommer sannolikt att medföra att fler byggen påbörjas - förutom 75 st. 
lägenheter i Särö Centrum – men inte några andra storskaliga projekt. Vi följer utvecklingen 
och kan informera om att Hans Andersson från Kungsbacka Kommun hade en presentation 
om ”Särös framtid…”! torsdagen den 8 maj 2014 i Särö Skola, där han redogjorde för vilka 
planer som är aktuella. Vi kunde konstatera att utbyggnadsplanerna väl stämmer överens med 
tidigare översiktsplan som innebär småskalig utbyggnad. Hans informerade också om att det 
inom kort skall beslutas om på vilken fastighet i Särö som Kommunen skall bygga en 
flyktingförläggning för ensamkommande flyktingbarn. Något beslut om när byggnationen 
skall påbörjas är i skrivande stund inte fattat. Önskas mer information om detta projekt, gå in 
på Kungsbacka Kommuns hemsida, skriv in – Planer för framtida boenden - i rutan överst till 
höger. Du/Ni kan också kontakta Hans Andersson, hasse.andersson@kungsbacka.se. 

Under 2013/14 har Särö centrum-projektet fortskridits. Särö Skola är på plats och planering 
av att bygga 75 st. lägenheter pågår. Ny infart till Särö Skola har färdigställts och man håller 
på att färdigställa en ny rondell vid Shelltappen. Vi tror att det kommer att bli ett fint område. 

 

E-postadress 

Har Du/Ni bytt eller nyligen skaffat e-postadress, vänligen maila den under adress 
styrelsen@sarosframtid.se så blir det enklare att kommunicera ut information samtidigt som 
vi minskar föreningens portokostnader. 



 

Föreningen Särös Framtid 

 

Sten-Åke Dahlqvist 

Ordförande 

 

Bilaga Dagordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dagordning 

1. Mötet öppnas. 
 
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare. 
 
3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras. 
 
4. Dagordningen för mötet godkänns. 
 
5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras. 
 
6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och 
andra ansvarsskyldiga. 
 
7. Verksamhetsberättelse samt medlemsavgifternas storlek fastställs. 
 
8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar. 
 
9. Val av revisor. 
 
10. Behandla inkomna motioner. 
 
11. Övriga frågor  
 
12. Mötet avslutas. 


