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Styrelsemöte Gräsåkers Samfällighetsförening 
 
Närvarande:  Erik Kvist, John Eremar, Erik D’Este, Kristoffer Sundin, Mia Beckman, Jessica Hjertén 
Ej med:  Carina Lillieqvist 
 
§1  Mötets öppnande 

Mia hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

§2 Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet genomläst av alla. Inga anmärkningar. 
 

§3 Val av justeringsman för dagens protokoll 
Erik D’Este väljs till justeringsman. 
 

§4 Besök av WesmaVillarenovering och Svenska Elbyrån 
- John och Mats träffade Wesma Villarenovering och Svenska Elbyrån dagen innan 

styrelsemötet (18/8). 
- Om ja från stämman (och banken) är byggstarten planerad till den 5 oktober. 
- Garagen bakom gård 4 blir först ut. Sedan utförs arbetet i den ordning garagen 

ligger. 
- För materialplanering mm ska vi lämna besked så snart som möjligt efter 

stämman. 
- Viktigt att informera de boende i tid för att alla ska hinna tömma sina garage. 
- Wesma och Elbyrån vill gärna ha betalning uppdelat på två delbetalningar. Första 

efter 6 enheter och den andra efter slutfört arbete. 
- Byggarna får tillgång till lokalen för lunch, toa mm under pågående arbete. 

Styrelsen informerar de boende om att lokalen är upptagen så länge renoveringen 
pågår.  

- Ett par containrar ska placeras ut i området under arbetetsgång.  
- Svenska Elbyrån vill gärna komma in i samtliga garage i god tid innan vi drar igång. 

John kollar om det finns huvudnyckel vi kan låna. 
- John håller kontakten med firmorna. 
- Första garagen ska vara tömda den 1 oktober. 
- Eventuellt kan vi boka containrar för att boende ska få möjlighet att slänga bråte 

de har i garagen. 
- Viss el i förrådet vid vuxenstyrkans garage behöver fixas. Ej armatur bara matning 
- 2 miljoner avsatt till hela jobbet. 
- Inför stämman ska vi se till att få en uppskattning av de löpande kostnaderna som 

förväntas utöver fasta priset i offerten.  
- Avstämning ska ske en gång i veckan med John. 
- Extra utgifter behöver ok:as från styrelsen. 
- Informera boende om att använda garagen under renoveringen, så att det finns 

lediga platser ute.  
- Fråga om armaturer till utsidan av garage där det behövs. Be John att kolla. 

 
§5 Ekonomi (Kassören har ordet) 

Inget att tillägga utöver stämman.  
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§6 Inför stämman 

- Genomgång av dokument som ska presenteras och allt annat som gäller  
stämman. 
Dokument inför stämman gicks igenom. 

- Alla ska skriva på Verksamhetsberättelsen 
De närvarande skrev under Verksamhetsberättelsen. 

- Förslag fråm boende angående uppmärksammande av regler kring färgsättning. 
Vi tar upp förslaget som en motion på stämman. 

- Vad säger Villaägarnas kring restriktioner för Covid19 i samband med 
årsstämma? 
Information ska gå ut till medlemmarna om fullmakter inför stämman och 
garageplanerna. Mia skriver, Erik skriver ut och delar ut. Mia lägger även ut 
informationen på hemsidan + en blänkare på Facebook. 

 
§7 Vattenläckan 

- Har kontakt med ny firma tagits? 
Ingenting spikat. 

- Vad säger vi på stämman? 
Vi fortsätter att arbeta med frågan framöver. 

 
§8 Övrigt 

Slyinvasionen? Pulkabacken behöver röjas – ett jobb för vuxenstyrkan? Mia ska kolla 
med kommunen vad som gäller på deras mark.  

 
§9 Tack och avslut för denna styrelse 
 Mia förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Ordförande: Mia Beckman 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Sekreterare: Mats Nyman        Justeras: Mats Nyman / Erik D’Este 


