
 Dokumentnamn / Type of document 

PROTOKOLL 
 

Utfärdare / From 

Johan Lindgren 

 

  Sida / Page 

1(3) 

 
Distribution Ärende / Subject  

Närvarande: 
 
Johan Lindgren 
Mats Nilsson 
Anne-Charlotte Nordeberg 
Daniel Larsson 
Jessica Myren 
 

Info: 
 
Peter Nord 
Anders Cleve 
 

Styrelsemöte i Gräsåkers 
samfällighetsförening, nr 6 2010 
 
2010-05-11 

 Underskrift / Signature 

Johan Lindgren 
Tel 

070-641 17 27 

 
  Ansvarig 
1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 5 läggs till handlingarna utan kommentar. 
 
Styrelsen beslutade att nästkommande styrelsemöte är 16/6 och 
därefter onsdagar. Reviderad mötestidsplan skall distribueras. 
 

 
 
Johan 
 
Johan 

2.  Genomgång av protokoll från städdag 
Gård 1 

 Gården kommenterar placering av sopkärl. Denna fråga är 
enligt stämmobeslut hänskjuten till Sopgruppen för särskild 
utredning. 

 Gården önskar 2 farthinder, detta tillstyrks av styrelsen. 

 Gården anser att det finns ett problem med bollkastning mot 
husfasaderna. Styrelsen anser att detta ej är en styrelsefråga. 

Gård 2 

 En lös lyktstolpe finns mitt på länga 29. Vuxenstyrkan 
kontrollerar och åtgärdar. 

 Gården önskar flytta mopedförbudsskylt. Styrelsen tillstyrker ny 
skylt. Skylten införskaffas av gården och ersätts mot kvitto. 

 Gården önskar en hörnspegel. Styrelsen tillstyrker. Lotta 
införskaffar och levererar till gården. 

 Gården önskar 3 farthinder, styrelsen tillstyrker, dessa 
införskaffas av Lotta. 

 Gården önskar rusta upp bilen i lekplatsen till en uppskattad 
kostnad av 1200 kr. Styrelsen tillstyrker upprustningen och 
ersätter mot uppvisande av kvitto. 

 Gården önskar sand till sandlådan bakom länga 33. Styrelsen 
tillstyrker. Gården kontaktar vuxenstyrkan, Stefan ihrner i 
frågan. 

 Gården önskar basketkorg. Styrelsen vill ha ett kostnadsförslag 
från gården på ny basketkorg för beslut. 

Gård 3 

 Inga önskemål 
Gård 4 

 Gården önskar 2 farthinder, styrelsen tillstyrker, dessa 
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införskaffas av Lotta. 

 Gåren önskar sand till sandlåda samt grus till grusgångar. 
Styrelsen tillstyrker. Gården kontaktar vuxenstyrkan, Stefan 
ihrner  i frågan 

 Gården har problem med ettt dike på kommunens mark. 
Jessica kontaktar kommunen i frågan, detta är dock ingen 
samfällighetsfråga. 

Gård 5 

 Gården önskar jord till blomlådor, detta tillstyrks av styrelsen 
och ersätts mot kvitto. 

 Gården önskar 3 farthinder, styrelsen tillstyrker, dessa 
införskaffas av Lotta. 

 Gården har problem med en trädkoja på kommunens mark. 
Detta är en konflikt mellan föräldrar på gård 1 och 5. Styrelsen 
anser ej att detta är en styrelsefråga. Detta skall lösas internt 
mellan gårdarna. Styrelsen vill dock påpeka att det ej är tillåtet 
att spika i föreningens träd då dessa kommer att dö av detta. 
Avseende ansvar för säkerhetsfrågan för trädkojan och 
lekredskap kontaktar Jessica kommunen. 

Gård 6 

 Gården önskar leksaker till lekplatsen, gården får redovisa 
förslag till styrelsen för beslut. 

 Gården anser att de har för stort städområde. Styrelsen avslår 
förslag till omfördelning. 

Gård 7 

 Gården önskar olja till staket samt täckbark till rabatter. 
Styrelsen tillstyrker och ersätter mot kvitto. 

 Gården önskar 1 farthinder, styrelsen tillstyrker, dessa 
införskaffas av Lotta. 

 Gården önskar en P-förbudsskylt. Styrelsen avslår och hänvisar 
till gröna boken. Gårdsombud har att påtala för de som ej 
respekterar det generella p-förbudet. 

Gård 8 

 Gården önskar 1 farthinder, styrelsen tillstyrker, dessa 
införskaffas av Lotta. 

 Gården önskar införskaffa en anslagstavla, styrelsen tillstyrker 
och ersätter mot kvitto 

 Gården önskar skylt ”kör sakta”, styrelsen avslår. 

 I garage 140 finns en rutten takbalk. Vuxenstyrkan kontrollerar 
och byter ut. 

 Avseende trädansning kontaktar gården vuxenstyrkan. 

 Gården önskar bättringsmålning av p-rutor. Detta får hanteras 
av gården och färg ersätts mot kvitto. 
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3.  Kalendarium 

 Mats upprättar en bas till ett kalendarium för vidare 
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bearbetning. 

 Planering för Morotsfesten måste påbörjas, samtliga i styrelsen 
skall inkomma med förslag. 

 

4.  Ärendelogg 
 

 Ärendeloggen gicks igenom för uppdatering. Följande punkter 
skall uppdateras: 
Belysning i pulkabacken skall kopplas till belysningsfrågan för 
området. 
Vattenstänk på fastigheten 41a, Mats skriver brev till ComHem. 

 
 
Johan 

5.  Investeringsprojekt 
 

 Samfällighetslokalen, Lotta vill ta fram ett renoveringsförslag. 
Styrelsen tillstyreker detta. 

 Asfaltering, Peter åtar sig att driva frågan. 
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6.  Ekonomi 
 

 I dagsläget släpar 5 hushåll med betalning till samfälligheten. 

 Ekonomin följer budget, ingen avvikelse noteras. 

 Från 1/7 2010 skall månadsavgiften höjas till 600 kr. Vi skall 
försöka informera medlemmarna genom gårdsombuden. 

 

 
 

7.  Övrigt 
 

 Kontaktperson vuxenstyrkan, tillsvidare är Stefan Ihrner 
kontaktperson, frågan skall tas upp på kommande möte i 
vuxenstyrkan. Johan kontaktar Stefan Ihrner och hör om beslut. 

 E-postlista till gårdsombud, Johan upprättar en kontaktlista för 
samtliga förtroendevalda, även hemsidan skall uppdateras. 

 Lås till skåp i samfällighetslokal, Lotta tar fram en ny cylinder till 
befintligt skåp. 

 Johan kontaktar WEB-gruppen för att höra om arbetet med 
uppdatering av hemsidan har påbörjats. 
 

Vid protokollet 
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