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Protokoll för styrelsemöte 2014-05-12 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   

Roland Strid Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare  X  
Per-Olof Irvestam 
 

Ledamot X   

Tore Andersson Ledamot X   

Björn Siggelkow Ledamot X   

Kerstin Östlund Suppleant X  X 

Hilda Bogaert Suppleant  X  

 
§ 46 Dagordning 

Godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Östlund. 
 

§ 47 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 4, 2014-04-14 godkändes. 
 

§ 48 Medlemsförändringar 
Inga medlemsförändringar att meddela. 
 

§ 49 Ekonomi 
Ekonomin är stabil. Inget att informera i övrigt. 
 

§ 50 Status ansvarsområde 1 
• Vårstäddagen fungerade bra. Fint väder fick vi också. Tack till er som skötte 

korvgrillningen. Lite målning kvarstår på olika platser. Fotbollsplanen och 
boulebanan samt området kring dessa blev väldigt fina efter städningen. 

• Önskemål har inkommit om fällning av två stycken ekar sydost om Raststigen i 
område N. Ansvarig gör en inventering av dessa träd. 

• Enstaka vattenmätare kvarstår, av olika orsaker, att bytas ut. Beräknas troligen snart 
vara avklarat. 

• Lekplatserna är besiktigade (maj 2014) och de flesta anmärkningar är åtgärdade. 
• Område E2 önskar en fjädergunga till lekplatsen. Styrelsen beslutade att köpa in en 

gunga. 
• Styrelsen fortsätter att projektera för en ny rutschkana i området. Kontakt skall tas 

med aktuellt kontaktområde för att få deras synpunkter.  
• Lösa stockar i slänten vid lekplats område F. Dessa måste stabiliseras på något sätt. 

Styrelsen undersöker alternativ. 
• Byssjan är nu bortforslad. Diskussion fördes om en ny byggnad behövs. 

 
§ 51 Status ansvarsområde 2 

• Förfrågan från kontaktombud inkom angående policyn kring klippning av 
gemensamma gräsytor. Styrelsen detaljstyr inte hur respektive kontaktområde delar 
upp de gemensamma sysslorna. Det är i slutändan kontaktombudet som fördelar 
arbetsuppgifterna mellan de boende i sitt område. 

• Farthindren har placerats ut på sina platser. 
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§ 52 Övriga frågor 
• Inventering av samfällighetens fasta egendom kommer att genomföras som ett led i 

att skapa en långsiktig underhålls- och förnyelseplan. 
• En förfrågan har inkommit från fastighetsägare på Restadvägen om fällning av en 

tall som står på samfällighetens mark. Styrelsen beslutade godkänna trädfällningen 
så länge fastighetsägarna tar samtliga kostnader. 

• ”Sladdning” av fotbollsplanen beställs av P-O efter beslut av styrelsen. 
 

§ 53 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 9 juni 2014, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
Därefter sommaruppehåll. 
 

§ 54 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Kerstin Östlund 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 Bilagor: Balans- och resultatrapport daterad 2014-05-20. 
 


