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  Ansvarig 
1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 6 läggs till handlingarna utan kommentar. 
 

 
 
Johan 
 

2.  Investeringsprojekt 
Asfaltering 

 Peter ser till att sända ut förfrågan inom den närmaste veckan. 
Ambitionen är att färdigställa upphandlingen före sommaren. 
Ev. skall ett särskilt styrelsemöte anordnas för beslut av 
upphandlingen. 

Samfällighetslokalen 

 Peter tar över frågan från Lotta Nordeberg. 
Mätarbrunnen 

 Inget att rapportera 
 

 
 
 
 
 
Peter 
 

3.  Kalendarium 

 Mats pressenterade en bas för kalendariet. Beslutades att 
arbeta vidare med förslaget. 

 
 

4.  Ärendelogg 
 

 Ärendeloggen gicks igenom. 
Vattenstänk på fastigheten 41a, Mats har varit i kontakt med 
Comhem ett antal gånger. De skall flytta skåpet . 

 
 
 

5.  Ekonomi 
 

 I dagsläget saknas 2500 sek i obetalda samfällighetsavgifter. 
Inget hushåll släpar med än en månad. 

 Ekonomin följer budget, ingen avvikelse noteras. 

 Avisering om avgiftshöjning har gått ut via gårdsombuden. Den 
höjda avgiften skall också sättas ut på hemsidan. 

 Styrelsen beslutar att betala ut arvoden enligt stämmobeslut. 
Denna utbetalning omfattar 50% av arvodena. 
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  Ansvarig 
6.  Morotsfesten 

 Styrelsen beslutar att morotsfesten skall vara den 4 september. 

 Förslag på arrangemang diskuterades, förslag enl diskussion 
pressenteras via e-post inom en vecka. 

 

7.  Övrigt 
 

 Jessica ställer fråga angående acceptabla kostnader för 
kompletterande leksaker till lekplats vid gård 6. Styrelsen anser 
att en kostnad i storleksordningen 10.000 sek inte är et 
problem. 

 Lotta Nordeberg har meddelat via e-post att hon hoppar av 
styrelsearbetet. Styrelsen beslutar att anta Jessica Muren som 
ny ordinarie ledamot. 

 Mats kontaktar Lotta avseende åtaganden med farthinder. 

 Sopfrågan diskuterades ingående. Kommunen kommer att 
komma med ett förbud mot trafik på gårdarna. En 
övergångslösning lika den från vintern kommer att tillämpas tills 
ny permanent lösning beslutas. 

 En skrivelse har inkommit till styrelsen rörande 
friggebod/lekstuga på 23 a. Styrelsen anser att denna friggebod 
strider mot reglerna i Boverkets byggregler och ger inte sitt 
samtycke till byggnaden. Styrelsen skall tillskriva 
fastighetsägaren i frågan. 

 Förslag på cykel förråd har inkommit från fastigheten 19a, 
styrelsen avslår även godkännande av denna byggnad. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
Johan Lindgren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mats 

 


