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Protokoll för styrelsemöte 2015-11-02 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   
Per-Olof Irvestam V. ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare X   
Roland Strid 
 

Ledamot X   

Tore Andersson Ledamot  X  
Björn Siggelkow Ledamot X   

Kerstin Östlund Suppleant X  X 

Katarina Chmaj Suppleant  X  

 
§ 101 Dagordning 

Godkändes.  
 

§ 102 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 9, 2015-10-12 godkändes. 
 

§ 103 Medlemsförändringar 
Inget nytt att meddela. 
 

§ 104 Ekonomi 
Budgetförslag för perioden 2015-10-01--2016-09-30 gick vi igenom. Bland annat har 
investeringar, som styrelsen anser behöver göras under året, räknats med i förslaget. 
Styrelsen beslutade fastställa budgetförslaget som kommer presenteras på 
föreningsstämman. 
Föreningen har ett lån som är tecknat på 5 år. Detta går ut i juni månad 2016. Kvar att 
betala på det lånet är 220.000 kr. Styrelsen beslutade lösa lånet med denna summa. 
 

§ 105 Utemiljö 
a) Ett plank kommer sättas upp vid T 102. Arbetet utförs av Veteranpoolen.  
b) Det finns ett antal stubbar kvar runtom i området efter nedkapade träd. Dessa vill man 

nu få bort. Stubbfräsning beslutades därför att utföras i området inom kort. 
c) Sladdning av fotbollsplanen är utförd. 
d) Inkom en fråga från medlem att få ta bort träd och buskar på samfällighetens mark vid 

fastigheten T 102 i område J. Styrelsen godkänner att träd och buskar tas bort. Det skall 
göras på städdagen då man kan bli av med avfallet. 

e) Inkom en fråga från medlem och kontaktombud angående hantering av föreningens 
trädgårdsavfall när det inte finns containrar. Frågan har aldrig tidigare varit aktuell då 
den som utfört arbetet tagit hand om avfallet på ett eller annat sätt. Föreningen har 
därför, fram till nu, inte behövt betala för avfallskärl annat än till städdagarna. 
Förslagsvis kan man kanske förvara det i säckar eller dylikt fram till städdagen, eller 
vänta någon/några veckor med att exempelvis klippa häckar/buskar som tillhör 
samfällighetsföreningen, om de inte skymmer sikten för fotgängare, cyklister eller 
bilister, så man kan bli av med det på städdagen. 

f) Kontaktombud framförde önskemål om täckbark till rabatterna i sitt kontaktområde. 
Finns det fler kontaktområde som vill ha täckbark inför vårbruket vill styrelsen gärna 
ha in dessa också så vi kan samordna inköpen. 
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g) Klagomål har framförts till Posten angående för hög fart inne i området. Efteråt kan vi 
se en förbättring. 

h) Farthindren tas bort på städdagen av styrelsemedlemmar. 
 

§ 106 Anläggningar 
a) Kontakt med räddningstjänst angående inspektion av våra garage med anledning av 

brandrisker har tagits. Representant för NÄRF meddelade att de inte utför tillsyn av 
garage på beställning. Däremot har de information om vad som får fövaras i garage när 
det gäller brandfarliga varor på sin hemsida. Vi kommer att göra en översyn av garagen 
och se vad som förvaras i dessa. Vi avser även att sammanställa information om hur 
brandfarliga vätskor och gaser skall hanteras. 

b) Två vattenmätare visade sig vara trasiga och skall åtgärdas. Kontakt togs med Rör-
Anders, som kommer åtgärda dessa. 

 
§ 107  Administration 

a) Ärendelistan, inget nytt. 
b) Arbetsgrupp med underhålls-, och förnyelseplan. Nytt möte är planerat. 
c) Ägarförteckning från Lantmäteriet kommer beställas. 
d) Årsberättelsen är under framtagning. 
 

§ 108 Städdag den 7 november 2015 
a) Besiktning av lekplatser har utförts. 
b) Inventering av området före städdagen har utförts. Lista över arbete som skall utföras 

på städdagen har tillställs kontaktombuden. 
 

§ 109 Övriga frågor 
Tänk på! Era eventuella motioner till föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda 
senast 1 december 2015. 
 
Den närmaste återvinningsstationen är nu borta som säkert alla har sett. 
Styrelsemedlem tog upp frågan om styrelsen skulle skicka en skrivelse till kommunen att 
vi vill ha en ny återvinningsstation här i närheten. Frågan diskuterades. Styrelsen beslutade 
dock att inte agera med att skicka någon skrivelse till kommunen då det ligger utanför 
styrelsens uppdrag. 
 

§ 110 Nästa styrelsemöte 
Måndag den 7 december 2015 kl. 19:00-21:00. 
 

§ 111 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 

 (Inga bilagor) 


