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  Ansvarig 
1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 13 läggs till handlingarna utan kommentar. 
 

 
 
Johan 
 

2.  Belysningsfrågan 
Anna Albrechtsson och Jan Calmnert var särskilt inbjudna för att 
redogöra för frågan om uppgradering av belysningsanläggningen.  

 Belysningsanlägggningen måste uppgraderas före 2015 då de 
ljuskällor som finns i armaturerna kommer att sluta tillverkas. 

 Vissa delar av samfälligheten har dålig belysning, såsom 
gångvägen mellan gård 2 och 3, lekplatsen vid gård 3 mm. 

 Kablaget för belysningasanläggningen börjar bli gammalt och 
måste eventuellt bytas ut. Jan Calmnert kontaktar en elektriker 
för att få en statusbedömning. 

 Anläggningen idag består av 54 armaturer, endast ett utbyte av 
dessa kostar ca 400.000 sek. Om även kablage måste bytas 
kommer utbytet att kosta i storleksordningfen 1.000.000 sek. 

 Anna A och Jan C åtar sig att komma med ett förslag på åtgärd 
samt ett förfrågningsunderlag för en ev. 
entreprenadupphandling.  

 Denna fråga måste tas upp på stämman för beslut hur vi skall 
gå vidare, finansiering, tider etc. 

 Daniel är kontaktperson i styrelsen i frågan. 

 
 
 
 
 
 
 
Jan C 
 
 
 
 
 
Anna A 

3.  Investeringsprojekt 
Asfaltering 

 Peter meddelar att första delen av entreprenaden är avslutad. 
Till våren skall biten mellan den nya asfalten och resp. 
fastighets plattor ordnas. Peter bevakar att arbetena blir 
beställda av SMLBC. 

Samfällighetslokalen 

 Peter arbetar fram förslag till kommande styrelsemöte 
Mätarbrunnen 

 Klart, punkten utgår. 
 

 
 
Peter 
 
 
 
 
Peter 
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  Ansvarig 
4.  Ärendelogg 

 Genomgång av öppna punkter, Ä2010:1 samt Ä2010:7 
avslutas. 

 
 
Johan 

5.  Kalendarium 
 

 Styrelsen beslutar att hålla stämman de 24/3. 

 Kallelse skall ut min 28 dagar innan. 

 Styrelsen diskuterade tidpunkt för vårstäddagen, föreslaget 
datum 16/4, Johan kollar med vuxenstyrkan. 

 
 
 
 
 
Johan 
 
 

6.  Ekonomi 
 

 Betalningsläget från medlemmarna är för tillfället god. 

 Längre genomgång av budgetförslag 2011. Två varianter av 
investeringsbudgeten skall tas fram, med och utan 
sopanläggningen. Även diskussion kring avgiftsnivån. Dagens 
avgift täcker endast driftkostnaderna för anläggningen. 
Styrelsen kommer att föreslå en avgiftshöjning till stämman. 

 

 
 
Mats 

7.  Stämman 

 Johan kallar samtliga gårdsombud till start för valberedningen 
2011.01.27 

 Följande poster är uppe för val till stämman, Ordförande , 3 
ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter,  en revisor, samt 
allmän påfyllning i vuxenstyrkan. 

 Sopgruppen måste ta fram ett underlag till stämman. Daniel 
kontaktar Anders Cleve i frågan. 

 Budgetförslag skall fastställas. 

 
Johan 
 
 
 
 
Daniel 

8.   
 
 
Nästa möte äger rum den 14/2 kl. 19.00 i samfällighetslokalen. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johan Lindgren 

 

 


