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Protokoll för styrelsemöte 2013-05-27 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   

Per-Olof Irvestam Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare X   
Roland Strid 
 

Ledamot  X  

Tore Andersson Ledamot X   

Klaus Wollny Ledamot  X  

Kerstin Östlund Suppleant  X  

Hilda Bogaert Suppleant  X  

 
§ 54 Dagordning 

Godkändes 
 

§ 55 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 4. 2013-04-22 godkändes. 
 

§ 56 Medlemsändringar 
Helena Björklunds adress är numera Rattgatan 9 (omr. G). 
 

§ 57 Ekonomi 
Kassören informerade att kostnaden för säsongens snöröjning, grusning och 
grusupptagning slutade på 65 000 kr. Samtliga kvartalavgifter har inkommit. 
Balans- och resultatrapport bifogas protokollet. 
 

§ 58 Status ansvarsområde 1 
Upprustningen av lekplats i område E1 tas upp igen. Farmartjänst har fått uppdraget att 
iordningsställa den så snart de kan. 
 
”Båten” på lekplatsen i område E2 är klar. Den ser trevlig ut. 
 
Andreas Johansson skall tillfrågas att säkerhetskontrollera dessa lekplatser samt lekplatsen 
i område B. 
 
Lista över arbetsuppgifter som inte blev utförda på städdagen har upprättats. 
Denna lista har delats ut till kontaktombuden som skall se till att arbetsuppgifterna utförs 
snarast möjligt. 
 

§ 59 Status ansvarsområde 2 
Medlem vill få bort ett stort träd i område B. Styrelsen undersöker eventuella kostnader i 
samband med borttagandet. 
 

§ 60 Frågor från medlemmar 
a) Önskemål om godkännande av altanutbyggnad  

Bordlagd skrivelse inlämnad till styrelsemötet 2013-04-22 gällande utbyggd altan 
behandlades.  Styrelsen beslutar om avslag enligt tidigare beslut från 2013-02-25. 
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Slutligt beslut angående byggnation och nyttjande av samfällighetens mark 
upprättas. I detta beslut sammanfattas alla tidigare beslut i ärendet och samtidigt 
upphävs tidigare beslut i samma ärende.  
 
Styrelsen vill upplysa alla fastighetsägare att ingen byggnation på samfällighetens 
mark kan godkännas av styrelsen. Inte heller häckar/staket som planterats/uppförts 
för att inhägna samfälld mark, i anslutning till egen tomt, att nyttjas för eget bruk 
kan godkännas. 
 
Samfälld mark är lika med alla 142 fastighetsägares gemensamt ägda mark som 
styrelsen har fått uppdraget att förvalta till allas belåtenhet. 
 

b) Förfrågan angående försäkringsfrågor 

Skrivelse inkom via-epost 2013-04-27 och vidarebefordrades till styrelsen samma 
dag. Den innehöll ett antal frågor kopplade till föreningens försäkringsskydd. 
Styrelsen undersöker om någon från det försäkringsbolag vi har tecknat försäkring 
med kan besöka oss och dels svara på skrivelsens frågor och dels informera om 
eventuella ytterligare försäkringsskydd. 

 
§ 61 Övriga frågor 

Denna punkt bordlades till nästa styrelsemöte. 
 

§ 62 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 3 juni 2013, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 63 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
Bilagor: Balans- och resultatrapporter (utskrift 2013-05-26). 
 


