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Protokoll för styrelsemöte 2018-05-14 
 

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  

 
§ 57 Dagordning 

Dagordningen för styrelsemötet godkänns. 
 

§ 58 Projekt garage/carportar 
 Roland Strid och Jan- Eric Borgmalm börjar så smått undersöka garagen för 

att undersöka när åtgärder måste göras. 
 Då styrelsen än så länge inte funnit någon projektledare för projektet 

bordläggs projektet och återupptas efter sommaren.  
 

§ 59 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemöte nr 4, 2018-04-17 godkänns. 
 

§ 60 Medlemsförändringar 
Inga nya förändringar har kommit in till styrelsen. 
 

§ 61 Ekonomi 
Inga större utgifter förutom de löpande utgifter som samfälligheter har. 
 

§ 62 Byggnader 
 Belysning i område E2 är uppsatt. Det skall göras försök att rikta om den så 

den inte är bländande. 
 Den brummande lampan vid carport 37–48 är utbytt. 
 Luftkonditionering till styrelserummet har kommit och är installerad. 
 Gavlarna på garagen 13–24 och 25–36 är målade. 
 Önskemål om staket vid R 154/R157 behandlas av Per-Olof och Roland. 

 
§ 63 Rekreationsytor 

 Stora lekplatsen skall målas och de beställda lekredskapen skall monteras när 
de väl kommer från leverantören. 

 Papperskorgar vid stora lekplatsen, lekplats D och lekplats F är utplacerade. 
Därmed har föreningen fyra papperskorgar i området (den vid tennisplan har 
suttit där några år). Tömningen sköts av Claes Forsström (lekplats D och 
stora lekplatsen) och Per-Olof Irvestam (lekplats F och tennisplan). 

 Vippgungan till lekplats F anländer under maj. Arbetet på lekplats F blev 
tyvärr inte som planerat då svensk markservice fick maskinproblem. De 
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kommer så snart problemet är löst. De kommer även ta området mellan 
tennisplanen och fotbollsplanen när de är här. 

 
§ 64 Anläggning 

 Vattenförbrukningen under april vad 43,8 m³/dygn. Vattenavläsningen kommer 
fortsättas göras månadsvis fram till september. Därefter kommer avläsningen 
bli kvartalsvis. 

 Sappa kommer att leverera Tv-boxar under den närmaste tiden. Per-Olof är 
kontaktperson. Sappa kommer i slutet av maj att börja dela ut boxar och 
information till de boende i området. Det kommer att finnas möjlighet att få sin 
box vid ett senare tillfälle om tiderna inte passar. 

 
§ 65 Utemiljö 

 Asfalteringen efter grävningen i somras är nu åtgärdat med gott resultat. 
 Skador i asfalt har åtgärdats vid framfarten till taxiplan 3 (tre olika fläckar) 

samt en större grop vid garage 87. 
 Planering för de permanenta guppen skall göra inom kort. Områdena själva 

får vara med och önska plats för utsättandet. Kontaktombuden kontaktas av 
Patric i styrelsen. 

 6 nya fartgupp är inköpta och ligger i förrådet, hör av er till styrelsen ifall de 
behövs sättas ut extra. 

 Fråga om att kunna få handikapparkering inne på gård inkommit. Detta är 
tyvärr inte möjligt att göra. Bilar får ej parkeras inne på gårdarna. Inkörning 
på gården får endast ske för i och urlastning. 

 På stora lekplatsen har två träd börjat växa ihop, detta tas upp med arborist 
efter sommaren. 

 På infarten till parkeringarna på Tegelbruksvägen har många hål i asfalten 
uppkommit. Detta är kommunens väg. Gå gärna in på kommunens hemsida 
och gör en felanmälan så dessa åtgärdas. Ju fler som anmäler desto bättre. 

 Återigen vill vi påminna om att det inte är tillåtet att parkera med 
HUSBILAR/HUSVAGNAR på utmärkta parkeringsplatser. Vi har ont om 
parkeringar och skall inte tas upp av annat än bilar. 

 Tänk även hur det parkeras runt korsningarna, stå inte för nära korsande 
vägar, det blir dålig sikt och kan orsaka olyckor samt böter. 

 
§ 66 Administration 

 Fastighetspärmarna till fastigheterna skall snart gå i tryck, ett exemplar 
kommer visas för styrelsen innan samtliga produceras. 

 82% av hushållen har anmält att få protokollet digitalt. Då detta är nytt och 
fel kan uppstå önskar styrelsen att kontakt tas ifall protokollen inte anländer 
eller om ni skulle ha frågor. Det verkar som det är speciellt problematiskt 
med Hotmail-adresser. Styrelsen uppmanar alla att svara på det digitala 
utskicket om ni inte ännu har gjort detta. Tills nu har 44 svarat av 140 
adresser.  

 
§ 67 Övriga frågor 

Några övriga frågor sorterades in under respektive ansvarsområde. 
 Klagomål angående katter har inkommit. Styrelsen kan inte annat göra än att 

hänvisa till kommunens bestämmelser. 
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§ 68 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 12 juni 2018, kl. 19.00 - 21.00 i styrelserummet. 
Därefter sker ett planerat sommaruppehåll i styrelsearbetet. 
 

§ 69 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Linn Olsson 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


