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Styrelsemöte Gräsåkers Samfällighetsförening 
 
Närvarande: Erik K, Kristoffer, Mia, Erik D, Maja, Jessica, John, Mats 

 

§1 Mötets öppnande 
Mia hälsar alla välkomna och förklarar årets första styrelsemöte öppnat. 
 

§2 Genomgång av föregående protokoll (läs igenom på Slack innan mötet) 
Protokollet gås igenom. Inga anmärkningar. 
 

§3 Val av justeringsman för dagens protokoll 
John väljs till justeringsman. 
 

§4 Ekonomi 
Erik går igenom den ekonomiska årsrapporten för 2020. Mycket pengar på kontot är 
en utmaning inför det kommande året. Utreda vattenläckan vidare, filma avloppen, 
rusta lekplatserna är tre idéer. Styrelsen diskuterar vidare.  
 

§5 Hängrännor 
Offert från Wesma Villarenovering har inkommit. Ser dyrt ut. Mia ska ta in offert från 
BM Villatak (som gjort takjobb i området tidigare) och Kristoffer tar in offert från 
Taksupporten.  
 

§6 Hemsidan, nästa steg? 
Kristoffer ska fixa det tekniska, Mats ska renskriva texterna. Målsättning att ha det 
klart senast till årsstämman i slutet av mars. 
 

§7 Inför nästa årsmöte. Vilka önskar fortsätta i styrelsen? 
Samtliga i styrelsen planerar att fortsätta. 
 

§8 Krukor och skyltar mellan gård 3 o 4 
Mycket trafik förbi lekplatsen. Flytta blomkrukorna och eventuellt sätta upp skyltar 
med “Genomfart förbjuden” eller liknande för att stoppa trafiken. Mia kollar. 
 

§9 Nedtag av tall enl beslut på årsstämman 
Mia bokar arboristen. 
 

§10 Vad gäller angående fasadfärg? 
Mia har pratat med kommunen som säger att det krävs bygglov om färgändring 
påverkar områdets karaktär i stor utsträckning. Frågan är hur vi går vidare och vad vi 
ska kommunicera till medlemmarna när det gäller färgerna? Vi tar med frågan till 
årsstämman.  
 

§11 Övrigt 
- Preliminärt datum för årsstämman den 30/3 kl 18.30. Kallelse till medlemmarna 

måste ut senast den 2 mars. Med reservation för covid-regler. 
- Elen i garage 113 fungerar inte. John undersöker. 
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- Nya låscylindrar behövs på ett par garageportar. Jessica tar kontakt med låssmed. 
- Laddstolpsfrågan: John har varit i kontakt med zaptec som ska komma och kolla 

och lämna offert. Styrelsen jobbar vidare med frågan och undersöker det juridiska 
läget mm. 

 
§12 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte ska hållas onsdagen den 10 februari. Förhoppningsvis i lokalen, 
men så klart beroende på corona-restriktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
______________________________ 
Ordförande: Mia Beckman 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Sekreterare: Mats Nyman Justeras: Mats Nyman / John Eremar 


