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Protokoll för styrelsemöte 2018-04-17 
 

Namn  Närv Frånv 

Peter Karlsson Ordförande X  

Staffan Hummerhielm Kassör / Vice ordförande X  

Linn Olsson Sekreterare X  

P-O Irvestam Ledamot X  

Roland Strid Ledamot X  

Yvonne Ihlbom Ledamot X  

Patrik Grammann Ledamot X  

Katarina Chmaj Suppleant  X 

Robert Andersson Suppleant  X 

 
§ 43 Dagordning 

Dagordningen för styrelsemötet godkänns. 
 

§ 44 Projekt garage/carportar 
 Garagen skall besiktas av Roland och Jan-Eric Borgmalm för att undersöka 

när åtgärder behöver göras på garagen/carportarna. 
 Ordföranden är tillsvidare kontaktperson mot Högskolan Väst om de kan 

hjälpa oss utreda vilket behov av elkraftsförsörjning samfälligheten behöver 
till garagen i framtiden. 

 

Styrelsen efterlyser fortfarande en projektledare 
med viljan och kunskapen att hålla i projektet 
garage/carportar. Vid intresse kontakta styrelsen. 
 

§ 45 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemöte nr 3, 2018-03-20 godkänns. 
 

§ 46 Medlemsförändringar 
Inga nya förändringar har kommit in till styrelsen. 
 

§ 47 Ekonomi 
 Kostnad för snöröjning: Februari  14 000 kr  

 Mars  1 000 kr. 
 Övriga utgifter har varit för Arboristen med arbete på eken i område F, olja, 

färg och övrigt material för städdagen. 
 6 stycken påminnelsefakturor för samfällighetsavgiften för kvartal 2, har 

skickats ut. 
 

§ 48 Städdag lördagen den 14 april 2018 
 Vi i styrelsen har fått till oss att det var mycket uppskattat med de containrar 

som ställdes ut. Vi kommer fortsätta att göra detta med anslutning till 
städdagarna.  

 Det verkade vara bra uppslutning på städdagen. Till hösten önskas 
deltagarlistor så vi kan stämma av hur stort deltagande är till städdagen. 
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 De flesta av garagen är nu kollade ur brandsäkerhetssynpunkt mm. Var noga 

med att inte ställa in något brandfarligt material i garagen. Använd garagen 
till uppställning av bil eller MC! Passa på att vårstäda garagen! 

 Besiktning av lekplatserna har genomförts och de flesta anmärkningarna har 
redan blivit åtgärdade. Anmäl till styrelsen om ni upptäcker några skador! 

 
§ 49 Byggnader 

 Elskåp vid garage 25–36 är åtgärdat. 
 Belysningen i området E2. Vi väntar på att hantverkare skall komma och sätta 

upp en lampa. Samtidigt kommer också diverse andra elarbeten utföras 
(lampor som behöver bytas och en brummande lampa i carport 37–48). 

 Styrelsen kommer se över om en eventuell upphandling skall göras av 
elinstallationsarbeten. Detta för att se om vi kan minska kostnaderna för att 
anlita elektriker. 

 Luftkonditionering för styrelserummet är den 17/4 beställt. Anledningen är att 
nuvarande luftkonditionering inte fungerar så bra och fiberskåpet behöver 
kylas för att fungera bra. 

 
§ 50 Rekreationsytor 

 Renovering av stora lekplatsen är i gång. En repstege och klätterrep är 
beställt. Målning kommer ske när vädret tillåter. 

 3 st papperskorgar är beställda och kommer sättas upp så fort de anländer. 
 Gungbräda till lekplats F beställs med styrelsens godkännande. 
 Tennisplanen: Nätet till tennisplanen är nu uppsatt. När nätet är uppsatt är det 

inte tillåtet att plocka ner det. Det pga tidigare skadegörelser. Annan aktivitet 
är tillåten men då får den ske med nätet uppsatt. Då önskemål kommit om att 
få ta bort nätet beslutar styrelsen att förkorta tennissäsongen. Nätet kommer 
därför tas ned den 1 oktober. Inför nästa säsong kommer nätet sättas upp en 
månad senare än tidigare, 1 maj. 

 
§ 51 Anläggning 

 Vattenförbrukningen i mars har varit som det normala. Ca 42 kubik/dygn. 
 Offerten om det digitala tv nätet från Sappa godkänns. Då varje hushåll 

kommer behöva en digitalbox kommer Sappa själva gå runt till varje hushåll 
och dela ut dessa. Det kommer att ske under två kvällar. Sappa skickar brev 
till varje fastighet i föreningen med information och datum. För de som inte 
är hemma kommer styrelsen att ta hand om boxarna och dela ut dessa. 

 
§ 52 Utemiljö 

 Beskärning av eken på lekplatsen F är klar. Mer gick inte att beskära. En 
utvärdering skall göras och se ifall det är ett alternativ för fler ekar i området. 

 Trafikskylten som var sned på taxiplan 1 är nu utbytt. 
 Styrelsen har fått in mail angående att bygga farthinder. Då permanenta 

hinder är beställda väntar vi med beslut om bidrag för att se om önskemålet 
fortfarande är aktuellt efter de permanenta hindren är uppsatta. Uppmanar alla 
till att köra i gångfart om körning skall ske i området. Att köra in på gården 
avser endast i och urlastning. 

 Styrelsen beslutar om att tilläggsbeställa 6 st nya fartgupp. 
 Trädfällning av björken på baksidan i område L kommer att ske till hösten. 
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 De målade linjerna på vändplatserna har slitits bort. Nya gula linjer kommer 

målas. Styrelsen godkänner detta inköp. 
 Täckbark har levererats till område K inför städdagen till häckarna på gården. 
 Nu har våren äntligen kommit, med det kommer även husbilarna fram ur sin 

vinterdvala. Observera att dessa inte får stå på utmålade parkeringsplatser. De 
utmålade platserna är endast tillför personbilar. 

 Styrelsen har fått ett mail angående studsmatta på området. För att göra det 
tydligt så tar samfällighetsföreningen eller styrelsen inget ansvar för någon 
studsmatta eller de skador som kan uppkomma. Samfällighetsföreningen har 
inte köpt in någon sådan till samfälligheten. Den som ställer ut en studsmatta 
ansvarar helt och hållet själv för eventuella personskador! 

 
§ 53 Administration 

 82% av medlemmarna i vår samfällighet får här med styrelseprotokollet 
digitalt. Ni som får det digitalt, lägg till samhällighetens mail i er adressbok. 
Detta gör att protokollet inte hamnar som skräppost. Har ni funderingar eller 
frågor kontakta då styrelsen. 

 Frågor har kommit in om att få även fakturan digital, detta går i dagsläget inte 
att ordna då varje faktura är individuell. 

 Fastighetspärm: Förslaget som tidigare tagits fram godkänns nu av styrelsen 
och kommer gå till tryck. 

 
§ 54 Övriga frågor 

Några övriga frågor sorterades in under respektive ansvarsområde. 
 Staffan informerade om en föreläsning om laddplats för elfordon. Vi ser över 

om någon i styrelsen kan närvara. 
 

§ 55 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 14/5 2018, kl. 19.00 - 21.00 i styrelserummet. 
 

§ 56 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Linn Olsson 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


