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Protokoll för styrelsemöte 2018-06-12 
 

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 

 
§ 70 Dagordning 

Dagordningen för styrelsemötet godkänns. 
 

§ 71 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemöte nr 5, 2018-05-14 godkänns. 
 

§ 72 Medlemsförändringar 
Tegelbruksvägen 102 har ny ägare, Miroslav Samardzija. 
 

§ 73 Ekonomi 
 Alla ägare till fastigheterna har betalat samfällighetsavgiften för kvartal 2. 
 Förutom fakturorna som kommer löpande har fakturor för iordningställande 

av lekplats F, för material till lekplats K, papperskorgarna som har blivit 
uppsatta samt för olika el reparationer och installationer som tidigare nämnts. 

 
§ 74 Projekt garage/carportar 

Ingen förändring sedan senaste mötet, punkten bordläggs tillsvidare. 
 

§ 75 Byggnader 
 Belysningen som sattes upp i E2 hade en bländande effekt, detta har nu 

försökts åtgärdats och förbättring har skett. 
 Staffan har varit i kontakt med Sjöstads för att se om samfälligheten kan få ett 

mer kostnadseffektivt avtal med dom, då det är dom som samfälligheten 
anlitar vid elarbeten. Sjöstads skall återkomma. 

 En lyktstolpe i område N lutar, Staffan och Roland skall se vad som behövs 
göras. 

 
§ 76 Rekreationsytor 

 Lekplatsen på område K (stora lekplatsen), klätterrep och klätterstege skall 
sättas upp och färgen skall förbättras. Linn ansvarar för detta och kommer 
inom snart påbörjas. 

 Vippgungan till lekplats F har anlänt, Roland och P-O skall i dagarna se om 
en installation själva är möjligt. 

 Svensk Maskinservice har arbetat på lekplats F och deras arbete är färdigt, 
även arbetet mellan tennisplanen och fotbollsplanen. Sådd kommer ske i höst 
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då den underbara sommaren hittills inte har inneburit tillräckligt med 
nederbörd. 

 
§ 77 Anläggning 

 Vattenförbrukningen under maj var 47,3 m³/ dygn.  Detta är en ökning med 
3,5 m³. Detta anses med tanke på vädret vara normalt. 

 Sappa tillsammans med Roland och P-O har nu delat ut alla boxar. Under 
utdelning uppmärksammades att någon fastighet måste ha fått två stycken 
boxar. Om du fått två boxar så hör av dig till styrelsen. 

 Boxen från Sappa tillhör fastigheten och skall vid flytt finnas kvar i 
fastigheten. 

 
§ 78 Utemiljö 

 Två permanenta fartgupp kommer beställas nu i veckan. I område K kommer 
asfaltsguppet placeras mellan fastighet T128 och T150. I område E2 kommer 
guppet placeras mellan fastighet R95 och R107. 

 Roland och P-O har målat gula spärrlinjer på vändplatserna för att förhindra 
parkering. 

 Styrelsen har fått mail angående katter som lägger sin avföring i sandlådor. 
Styrelsen uppmanar alla kattägare att kolla och plocka bort detta från 
sandlådorna. 

 Renhållningsarbetarna önskar att alla fastigheter markerar sina sopkärl, för att 
vid en ev. skada, vet vilken fastighet sopkärlet tillhör. 

 
§ 79 Administration 

 Fastighetspärm och folder kommer snart delas ut. Pärmen skall följa 
fastigheten. Informationen kommer även finnas på hemsidan digitalt. 

 Skrivaren/kopiatorn till styrelsen har gått sönder, vi beslutar om att en ny 
måste köpas in. Vilken det blir vet vi ej i nuläget. 

 
§ 80 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

§ 81 Nästa styrelsemöte 
Tisdagen den 21 augusti 2018 kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 82 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Linn Olsson 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


