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Protokoll för styrelsemöte 2018-08-21 
 

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 

 
§ 83 Dagordning 

Dagordningen för dagens möte godkänns. 
 

§ 84 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemöte nr 6, 2018-06-12 godkänns. 
 

§ 85 Medlemsförändringar 
Rattgatan 95 Emanuel och Flora Andersson 
Rattgatan 159 Madeleine Thonell  och Henrik Warås 
Tegelbruksvägen 132 Johan och Lina Siggelkow 
 
För att vi i styrelsen skall kunna ha uppdaterade listor över alla som bor i 
samfälligheten, är det viktigt att man vid försäljning kontaktar styrelsen och 
meddelar vem/vilka som köpt fastigheten. 
 

§ 86 Ekonomi 
Under medlemsmötet i vintras bestämdes att samfällighetsavgiften skulle vara 
9000/år. Ni kan nu ha märkt på de senaste fakturorna att summorna varit olika, det 
beror på att det tidigare har debiterats för lite. Nu skall detta felet vara korrigerat. 
Ingen har fått betala för mycket. Alla fakturor på samfällighetsavgiften är betalda.  
 

§ 87 Byggnader 
 Gatlyktan i område N som lutade har nu korrigerats och står rakt. 
 Någon har saboterat låset till styrelserummet genom att peta in en metallbit i 

nyckelhålet. Detta orsakade att låssmed fick tillkallas med debitering till 
samfälligheten. 

 
§ 88 Rekreationsytor 

 Stora lekplatsen har under sommaren fått ett nytt klätterrep samt en 
klätterstege, lekplatsen har även fått slitna brädor utbytta och ny färg. 

 Vippgungan till område F är levererad men ej uppsatt. Detta kommer ske i 
dagarna. Gräset kring lekplats F kommer bli sådd i dagarna. 

 Det är mycket ogräs runt om i området, på lekplatser, fotbollsplanen samt 
boulebanan. Vill uppmana alla områden att gå runt och kolla sina ytor. 
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§ 89 Anläggning 

 Vattenförbrukningen under sommaren har legat på en medelförbrukning på 
43,1m3/dygn. En normal vattenförbrukning. 

 Det har under sommaren varit några störningar på Sappas nät. Det har inte 
varit några lokala störningar utan har gått att läsa om på Sappas hemsida. Vid 
problem med tv-sändningen, gå in på Sappas hemsida och se om störningen 
är lokal eller nationell. Sök även där för att få mer information. 

 
§ 90 Utemiljö 

 Patrik beställer permanenta gupp i dagarna, farthindren kommer placeras på 
bestämda platser gjorda av områdena. 

 Trädfällning kommer ske av björken bakom hus T160. Eken på stora 
lekplatsen kommer gallras. Detta beställs i anslutning till städdagen. 

 En diskussion hålls om gräsytan som ligger mellan linbanan och grillplatsen, 
den sk ”Stureplan”. Gräsytan sköts men används inte till något. Förslaget är 
att anlägga en fin äng istället för klippt gräs. Farmatjänst skall kontaktas för 
information hur en äng skall anläggas. 

 
§ 91 Administration 

 Fastighetspärmen till alla fastigheter är snart färdig. Styrelsen kommer dela ut 
dessa till varje fastighet personligen. 

 Styrelsens skrivare har sett bättre dagar och skall bytas ut. Patrik kollar efter 
bra alternativ till bytet. 

 Samfällighetens hemsida och mail kommer byta domänplats. Detta är inget ni 
medlemmar kommer märka. Alla adresser kommer att vara den samma. 

 
§ 92 Övriga frågor 

 Kommunen har i dagarna asfalterat infarten till Tegelbruksvägen med mycket 
gott resultat.  

 
§ 93 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 18 september 2018 kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 94 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Linn Olsson 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


