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  Ansvarig 
1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 8 läggs till handlingarna utan kommentar. 
 

 
 
Johan 
 

2.  Investeringsprojekt 
Asfaltering 

 Entreprenören kommer in med slutgiltigt pris vecka 38.  
Samfällighetslokalen 

 Peter arbetar fram förslag till kommande styrelsemöte 
Mätarbrunnen 

 Johan har haft en kontakt med Seth Norrby och fått information 
om vad som är problemet. I mätarbrunnen saknas Mätartavla 
för vattenmästare samt avstängningsventiler för att möjliggöra 
utbytet av dessa. Kommunen har tillskrivit föreningen  2009-11-
09 och begärt rättning av mätarplatsen till 2010-05-31. Johan 
tar fram förslag på åtgärd och förslag på entreprenör. 

 

 
 
Peter 
 
Peter 
 
Johan 

3.  Ärendelogg 
 

 Ärendeloggen gicks igenom. 
Diskussion uppstod angående ärende 2010:6 avseende 
friggebod på fastigheten Gräsåkersvägen 23a. Anders Cleve 
hävdar att styrelsen agerat felaktigt då de tillskrivit 
fastighetsägaren rörande denna byggnad. Övriga i styrelsen 
anser att skrivelsen till fastighetsägaren är korrekt och i 
överensstämmelse med tidigare fattade beslut i två 
motsvarande ärenden. Denna diskussion leder till att Anders 
Cleve väljer att avgå ur styrelsen med omedelbar verkan. 

 
 
 
Johan 

4.  Ekonomi 
 

 I dagsläget släpar fyra hushåll med mer än en 
månadsbetalning. Mats meddelar dessa om 
betalningsföreläggande. 

 Ekonomin följer budget, ingen avvikelse noteras. 

 Ett hushåll i 41-längan har anmält till styrelsen en vattenskada 
antagligen beroende på läckande stuprör under marknivå. Mats 
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  Ansvarig 

har kontaktat försäkringsbolaget i ärendet och utredning pågår. 
Fastighetsägaren har utfört filmning av dagvattenledningen och 
konstaterat att inga fel föreligger på ledningen. Styrelsen 
beslutar att betala filmningskostnaden på föreningens rör. Totalt 
ca 2200 sek. 

 
5.  Morotsfesten 

 Morotsfesten har  hållits 2010-09-04 med ett gott resultat, detta 
år på Nykrog. 

 Totalkostnaden för festen  har varit inom budgetramen. 

 
 
 

6.  Städdagen 

 Styrelsen beslutar att städdagen skall hållas 2010-11-07. Detta 
är en vecka senare än föregående år. 

 Mats tar fram och skriver ut kallelse till städdagen, samt 
överlämnar denna till ungdomsstyrkan för utdelning 

 
 
 
Mats 

7.  Övrigt 
 

 Sopfrågan, styrelsen kontaktar sopgruppen och kommer att 
föreslå att Jessica, Mats och Daniel förstärker gruppen då det 
idag verkar som ett kraftigt manfall i gruppen. 

 Farthinder. Samtliga farthinder är levererade och finns att 
hämta. Mats sänder ett meddelande till samtliga gårdsombud 
att dessa finns för avhämtning från Stefan Ihrner. 

 Grovsopor, Under den nyligen genomförda hämtningen av 
grovsopor kan konstateras att boende har lämnat byggavfall 
bland grovsoporna. Detta har medfört att kommunen vägrar 
hämta soporna och dessa blivit liggande på gårdarna. Under 
denna tid har ”bilar” hämtat diverse. Johan kontaktar 
kommunen i frågan och hör hur detta kan arrangeras på annat 
sätt..   

 
Nästa möte äger rum den 20/10 kl. 19.00 i samfällighetslokalen. 
 
Vid protokollet 
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