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Protokoll för styrelsemöte 2019-09-10 
 

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 (Närvarande från § 81) 

Robert Andersson Suppleant  X  

Camilla Karlsson Nygren Suppleant  X  

 
§ 74 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 75 Föregående protokoll 
Styrelsemöte Nr 6, 2019-08-13 godkändes. 
 

§ 76 Medlemsförändringar 
Rattgatan 51, Nya ägare 2019-09-17. Magnus Johansson och Anna Larsson. 
Välkomna till området. 
 

§ 77 Ekonomi 
Ekonomin är stabil och inga oförutsedda utgifter har tillkommit. Fakturorna för 
samfällighetens medlemsavgift kommer delas ut inom kort. 
 

§ 78 Byggnader och rekreationsytor 
 Andreas har pratat med Sjöstads som skall komma inom kort och kolla på de 

befintliga elanläggningarna i garagen/carportarna, med tanke på framtidens 
eventuella elbilsladdning. 

 Garage 13–24 samt garage 49–69 är i behov av att få vissa stolpar utbytta. Detta 
kommer göras samtidigt i vår. 

 Peter kommer inom kort konsultera snickare om skicket på våra garage/carportar 
och få en offert på vad det ungefär skulle kosta att bygga nytt, samt om vad de 
anser om att byta ut delar på garagen/carportar efterhand de blir akut eller om vi 
kommer att behöva bygga nytt inom en snar framtid. 

 Lekplatsen i område H: Styrelsen har efter beredning av inkomna förslag 
beslutat att göra sandlådan betydligt mindre och sätta upp någon form av enklare 
lekutrustning. Detaljförslag tas fram och presenteras för styrelsen. Område H har 
därefter två veckor på sig att inkomma med synpunkter och motförslag till 
styrelsen. 

 
§ 79 Anläggningar och utemiljö 

 Markeringsskyltarna till de asfalterade guppen kommer att få en annan 
utformning. Tidigare har vi talat om att de skall grävas ner i marken. P-O har sett 
att det finns markeringsstolpar som skruvas fast. P-O skall till nästa möte kolla 
om det kan vara aktuellt.  
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 Gräsplanen/leråkern på område N. Kontakt tas med Farmartjänst för att få en 

offert på att lägga matjord så det kan besås med ängsblommor igen. Detta för att 
vi skall kunna få det resultatet som var tänkt ifrån början. 

 Styrelsen har fått in förfrågningar från T.140 samt T.190 om att träd behöver tas 
ner. Styrelsen beslutar att eken bakom T.140 samt eken bakom T.190 kommer att 
tas ner under hösten. Fällning samt bortforsling av stammar samt stubbfräsning 
kommer att beställas. 

 
§ 80 Administration 

Byggnation av staket har skett på samfällighetens mark. De boende har fått flytta 
staketet efter samtal med styrelsen. Det är inte tillåtet att i någon form bygga på 
samfällighetens mark utan styrelsens godkännande. Vid oklarheter alternativt 
förfrågan hör av er till styrelsen. 
 

§ 81 Övriga frågor 
Från den 1 oktober kommer nätet till tennisbanan tas ner för att ge utrymme till de 
som vill spela landhockey. 
 

§ 82 Nästa styrelsemöte 
Tisdagen den 8 oktober 2019, kl. 19:00-21:00. 
 

§ 83 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Linn Olsson 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


