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Protokoll för styrelsemöte 2019-10-08 
 

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   

 
§ 84 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 85 Konstituering av styrelsen 
Styrelseledamoten Patric Grammann har på egen begäran den 4 oktober, valt att 
lämna styrelsearbetet med omedelbar verkan. Patric var vald på 2 år och ett 
fyllnadsval kommer därför att ske vid nästa föreningsstämma. Samtliga på 
styrelsemötet röstar för att ta in suppleanten Camilla Karlsson Nygren som ledamot 
fram till ordinarie val. Arvodena justeras utifrån hur stor del av året 
förtroendeuppdraget utförts. 
 

§ 86 Föregående protokoll 
Styrelsemöte Nr 7, 2019-09-10 godkändes. 
 

§ 87 Medlemsförändringar 
Inga förändringar har inkommit till styrelsen. 
 

§ 88 Ekonomi 
Ekonomin är stabil och inga oförutsedda utgifter har tillkommit. 
 

§ 89 Städdag 2019-11-09 
Snart är det höstens städdag. 
 
 Containrar kommer att beställas och kommer finnas vid taxiplan 1, 3 och 5. 

Containrarna kommer stå i ca två veckor med start veckan innan städdagen. 
 Andreas Johansson kommer att besikta lekplatserna innan städdagen för att se 

om något behövs åtgärdas. 
 En batteridriven häcksax kommer att köpas in som finns till låns vid 

beskärning av samfällighetens buskar.  
 Städdagens uppgifter kommer att lämnas ut till kontaktombuden. Observera 

tider för samling för de gemensamma uppgifterna. 
 Korvgrillning kommer att ske som vanligt mellan kl. 11-13 vid grillplatsen. 

 
Hoppas att vi alla ses och har en trevlig städdag tillsammans. 
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§ 90 Byggnader och rekreationsytor 

 Innan styrelsemötet var SMJ AB på plats och informerade om hur de tidigare 
gjort vid garagebyggnation i samfälligheter. De kommer att lämna en offert på 
nybyggnation till styrelsen. Vi eftersökte samtidigt en offert på snöröjning inför 
kommande säsong. 

 Lekplatsen i område H: Förslag har kommit in från området och styrelsen ser 
detta som mycket positivt. Förslaget är att minska sandlåda, ta bort delar av 
staketet, bygga en lekkiosk, köpa in en Madickengunga samt plantera fruktträd 
och buskar. Styrelsen beslutar att ombyggnationen av lekplatsen får göras i 
etapper med start under våren. Styrelsen godkänner i nuläget minskning av 
sandlådan samt byggnation av lekkiosk. Allt markarbete kommer att få ske till 
våren. Styrelsen skall undersöka ifall en Madickengunga är CE märkt och 
tillåtet att ha på allmänna lekplatser med tanke på skaderisker. Fortsatta 
diskussioner kommer hållas med område H. 

 
§ 91 Anläggningar och utemiljö 

 Markeringsstolpar, 4 st, kommer att köpas in och sättas upp vid de permanenta 
guppen. 

 Ytterligare förfrågningar om trädfällning har inkommit. En ek samt ett lövträd 
bakom T126. Styrelsen beslutar att godkänna nedtagning. Beställning av 
nedtagning kommer att göras med förhoppning om att det kan göras innan 
städdagen. De sammanlagda träden som omfattas av nedtagning är en ek 
bakom T190, ek bakom T140 samt träd bakom T126. 

 Förfrågan om att beskära en ek bakom R 119 har inkommit. Styrelsen kommer 
att titta på trädet innan nästa möte och fatta beslut. Beskärning kommer om 
godkännande ske till våren. 

 Vattenavläsning har skett av samtliga fastigheter i samfälligheten. Redovisning 
och sammanställning fortgår då ej alla vattenavläsningspärmar inkommit. 

 
§ 92 Administration 

 Mailkontakt har hållits med samfälligheten Månen (Rattgatan jämna nummer) 
angående om att låta våra barn/ungdomar använda deras asfaltsplan/basketplan 
för spel och lek. Månen anser att planen är till för deras medlemmar och 
uppskattar ej att våra barn/ungdomar vistas där. 

 Sopkärlen: 
 Det är ej tillåtet att fylla någon annans kärl utan tillåtelse. 
 Vänligen fyll ej soptunnorna mer än att locket kan stängas, då fåglar 

gärna förstör och drar ut soporna i området. 
 Område F har bytt kontaktombud. Kontaktombudet är Joel och Camilla 

Sandqvist på Rattgatan 55. 
 

§ 93 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

§ 94 Nästa styrelsemöte 
Tisdagen den 12 november 2019, kl. 19:00-21:00. 
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§ 95 Mötet avslutas 

 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Linn Olsson 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


