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Protokoll för styrelsemöte 2014-04-14 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   

Roland Strid Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör  X  

Solveig Larsson Sekreterare X   
Per-Olof Irvestam 
 

Ledamot X   

Tore Andersson Ledamot X   

Björn Siggelkow Ledamot  X  

Kerstin Östlund Suppleant X  X 

Hilda Bogaert Suppleant  X  

 
§ 37 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 38 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 3, 2014-03-10 godkändes. 
 

§ 39 Medlemsförändringar 
Inga medlemsförändringar att meddela. 
 

§ 40 Ekonomi 
Ekonomin är stabil. Inget att informera i övrigt. 

 
§ 41 Status ansvarsområde 1 

• Bytet av vattenmätarna flyter på bra. I skrivandets stund var det ca 40 hushåll kvar 
att installera hos. 

• Vårstäddagen avlöper den 10 maj 2014. Inventering av vad som behöver 
åtgärdas denna dag görs av styrelsens ansvariga. Kontaktombudet i varje område 
får sedan en lista på vad som skall utföras i sitt område. 

• 3 stycken containrar kommer att finnas inför städdagen, 1 styck vid vardera 
taxiplan nr. 1, 3 och 5. 

• Grönområdet mellan kontaktområdena K och L, i folkmun kallad Gropen, kommer 
att snyggas till efter höstens dräneringsarbete. 

• Områdets fyra brandposter har testats och dessa fungerar bra. Ett tips till alla 
hushåll är att skaffa en eller flera stycken pulversläckare för eget bruk. 

• Iordningsställande av lekplats område L, där pågår arbetet för fullt. 
• Maskinskötaren kontrollerar alla gräsklippare så att de skall fungera inför säsongen. 
• Ny röjsåg och utrustning till den har köpts in. 

 
§ 42 Status ansvarsområde 2 

• Sopningen av isgruset är utförd.  
• Farthindren delas ut till kontaktombuden. 
• En kanalförändring har skett i Tv grundutbudet. Kanalen Tv4 Sport har bytt namn 

till Tv12 (samma kanalplats). Samtidigt har kanalen Tv4 Sport Xtra bytt namn till 
Tv4 Sport. Denna kanal finns dock inte med i grundutbudet. 

• Häcken som gränsar i väster till hus T-126 ägs av samfälligheten. Denna har skötts 
av tidigare ägare. Numera sköter område K denna häck. 
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§ 43 Övriga frågor 
 Biltvätt i området godtas inte vare sig för privatfordon eller för fordon i yrkesmässig 

verksamhet då avrinning kan ske till dagvattenbrunnar, dike eller dylikt.  
Det finns särskilda anläggningar såsom tvättinrättningar på bensinstationer där man kan 
tvätta sina fordon. Dessa är också byggda för att hantera miljöfarliga kemikalier.  
 
Fotbollsplanen är i behov av lite skötsel.  P-O beställer en ”sladdning” av planen. 
 
En ny rutschbana kommer att köpas in, placeringen är dock inte bestämd ännu. 
 
Den gamla byssjan vid tennisplanen är på väg att forslas bort.  
Offertförfrågningar skickas ut angående kostnad för inköp av nytt förråd.    

 
§ 44 Nästa styrelsemöte 

Måndagen den 12 maj 2014, kl. 19:00-21:00. 
 

 
§ 45 Mötet avslutas 

 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
          

Bilagor: Balans- och resultaträkning 
  


