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Protokoll för styrelsemöte 2019-04-02 
 

Namn  Närv Frånv 

Peter Karlsson Ordförande X  

Staffan Hummerhielm Kassör / Vice ordförande  X 

Linn Olsson Sekreterare  X 

P-O Irvestam Ledamot X  

Yvonne Ihlbom Ledamot X  

Patric Grammann Ledamot  X 

Andreas Bergström Ledamot X  

Robert Andersson Suppleant  X 

Camilla Karlsson Nygren Suppleant X  

 
§ 32 Dagordning 

Dagordningen godkändes. Till sekreterare för kvällens möte valdes Yvonne Ihlbom. 
 

§ 33 Föregående protokoll 
Styrelsemöte Nr 2, 2019-02-26 godkändes. 
 

§ 34 Medlemsförändringar 
Tegelbruksvägen 184, Marijana & Zeljko Ladan. 
 

§ 35 Ekonomi 
Samfällighetsavgiftsfakturor för kvartal 2 är utdelade och skall vara betalda. 
 

§ 36 Städdag 2019-04-27 
Inför städdagen den 27 april så kommer P-O ombesörja att uppgifterna till 
kontaktområdena delas ut, samt att besiktning av lekplatserna genomförs. 
 
Patric kommer att beställa tre containrar (taxiplan 1, 3 och 5) så att de finns på plats 
mellan 23 april och 6 maj. Enligt traditionen kommer det också att anordnas 
korvgrillning. 
 

§ 37 Byggnader och rekreationsytor 
a) Styrelsen beslutade att arbetet med att byta brädor på carportarna startas så snart 

som Veteranpoolen har möjlighet. 
b) Offerter på elrenovering av carportarna avvaktar vi med tills Vattenfall varit här. 
c) Staffan bjuder in Vattenfall till styrelsen för en informationskväll om 

elbilsladdning. 
d) Diskussioner om vad vi kan göra med området öster om Raststigen. Styrelsen 

beslutade att lägga ner förslaget om att anlägga en hundrastgård. I övrigt 
diskuterades utegym och en ny grillplats. Yvonne kontaktar Tikspac och ser om 
de vill sätta upp hundbajspåsar utmed Raststigen. 

e) Garagen 13–24 behöver byta stolpar. P-O tar in offerter på arbetet med att byta 
endast trasiga stolpar. 

f) Lekplats H. Något förslag har ännu inte inkommit till styrelsen. 
g) Andreas har kontakt med några olika elfirmor för att se om samfälligheten kan få 

rabatterat pris på elarbeten i området. 
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§ 38 Anläggningar och utemiljö 

a) Inventering av de ”små” asfaltsytorna kommer att ske under våren. 
b) En arborist är beställd till att beskära två träd vid stora lekplatsen. Arbetet sker 

innan städdagen. 
c) Styrelsen har fått en offert på nya orienteringsskyltar. Förslaget diskuterades och 

justeras inför nästa möte. 
d) Granen i område N kommer att fällas innan städdagen. 
e) Utmärkningen av de permanenta guppen kommer att förändras under våren. 

Istället för betongklumparna som håller stolparna kommer fästena att grävas ner. 
f) Grusupptagning på våra vägar kommer att ske senast den 15 april. 
g) Den trädfällning som skett på samfällighetens mark kommer att åtgärdas genom 

att de berörda återplanterar någon form av träd/buske. Styrelsen skall godkänna 
förslaget innan plantering sker. 

 
 
 

All förändring av samfällighetens mark måste tas 
upp med styrelsen och få ett godkännande före 
utförande! 

 
 

§ 39 Administration 
Inga administrativa frågor. 
 

§ 40 Övriga frågor 
Diskussion om parkering och fortkörning i området. 
 

§ 41 Nästa styrelsemöte 
Tisdag den 14 maj 2019, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 42 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Yvonne Ihlbom 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 

OBS! 


