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  Ansvarig 
1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 5 läggs till handlingarna utan kommentar. 
 

 
 
Johan 
 

2.  Investeringsprojekt 

 Ny sopanläggning: 
o Roland Johansson är med i sopgruppen efter fråga från 

Anna. 
o Ledningsunderlag inhämtat från samtliga 

anläggningsägare utom ComHem. ComHem skall 
inkomma med material de närmaste veckorna. 

o Gruppen har träffat kommunen och RangSells. De 
angivna placeringarna är OK med dem. 

o Styrelsen hade en längre diskussion angående antal 
sopkärl och hämtningsintervall. Styrelsen beslutar att 5 
kärl a’ 5 kbm skall installeras med ett tömningsintervall 
på 2 veckor. Se vidare bilagd ekonomisk jämförelse. 
Pay-off tid för merinvesteringen i 5 kärl i stället för 3 är 2 
år. 

o Placering av kärlen diskuterades och styrelsen beslutade 
för placering enligt omröstningen med undantag av 
kärlen placerade på stora parkeringen. Då föreslagen 
placering kolliderar med ledningar i markm beslutas att 
kärlen placeras mot samfällighetslokalen. 
 

 

 Peter har träffat J. Hartoft från SMLBC. Pris för 
kompletteringsasfalteringen är 2260 sek/timma för lägglag samt 
890 kr/ton asfalt. Uppskattad kostnad för komplettering samt 
ilagning av skador ca 2 dagars arbete, 45.000 sek. Styrelsen 
beslutar att beställa arbeten enligt förslag. Peter skall gå 
igenom reparationsarbeten med leverantören. Johan skriver 
beställningsskrivelse. 
 

 
Anna 

3.  Ärendelogg 

 Inget nytt 
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4.  Kalendarium 

 Morotsfesten, Styrelsen beslutar att festen skall hållas 3/9. 
Diverse förslag på aktivitet/plats undersöks till nästa möte. 

 Höststäddag bokades preliminärt till 30/10 

 Årsstämma planerades preliminärt till 22/3 2012 

 Vårstäddag planerades preliminärt till 21/4 2012  
 

 
 
Samtliga 
 

5.  Ekonomi 

 Avgiftsbetalningar: Total fordran är 4.800 sek. Ingen fastighet 
efter med mer än 600 sek. 

 Underhållsfonden är nu avskaffad och ersatt med 200.000 sek 
på annat konto enligt stämmobeslut. 

 Elleverantör bytt enligt stämmobeslut. 
 

 

 
 
 
 
Mats 
 

6.  Vårstäddag 

 Gård 1 
o Gården vill måla i P-rutor, detta utföres av gården och 

färg etc. ersätts av samfälligheten 
o Gården vill få en ändrad hantering av grovsopor. Detta 

är ej en samfällighetsfråga och syrelsen vidtar ingen 
åtgärd. 

o Gården vill ha damfiltermasker till städdagen. Gården 
administrerar själva och ersätts mot kvitto, 

o Gården vill utföra reparationer i garagen m.h.a. kallasfalt, 
gården utför detta arbete och ersätts mot kvitto. Kontakt i 
frågan kan tas med vuxenstyrkan via Stefan Ihrner. 

 Gård 4 
o Målning av p-rutor färdigställt, ersätts mot kvitto. 

 Gård 6 
o En trasig hängränna, hängrännan är del av 

samfälligheten, styrelsen kontrollerar om 
fastighetsägaren själv vill kontakta plåtslagare. 

o Avseende ombyggnad av lekplats, styrelsen hänvisar till 
stämmobeslut på inkommen motion och eftersöker 
åtgärdsplan från gården. Material ersätts av 
samfälligheten. Arbete skall enligt stämmobeslut vara 
ideellt från de närliggande gårdarna. 

 Gård 7 
o Önskar träolja och barkmull, utförs av gården och ersätts 

mot kvitto av samfälligheten. 
o Avseende trädfällning kontaktar Johan Vuxenstyrkan för 

samordning av eventuella fler träd. 
o Gård 7 har en frivillig till styrelsen, styrelsen beslutar att 

Mathias Forslund kan vara adjungerad till styrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan 
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under innevarande år. Håkan kontaktar Mathias 
7.  Övrigt 

 

 Ny WEB-plats, Håkan kan tänka sig att jobba med den. Mats 
och Håkan tar en separat diskussion i frågan. Mats har i stort 
färdigställt den nya WEB-sidan, arvode enligt stämmobeslut 
10.000 sek utbetalas vid publiceringen av WEB-platsen. 

 Detaljplan Träkvista 4:1. Styrelsen har ingen erinran mot 
föreslagen detaljplaneändring. 

 Avseende fråga från fastighet att ändra panelfärg meddelar 
styrelsen att omfärgning av fasad ör en bygglovsfråga och skall 
ställas till kommunen. Styrelsen anser dock att det är av vikt att 
bibehålla områdets karaktär. 

 Avseende hastighetsbegränsningsskylt 20 km/h som sitter vid 
infarten till området åtar sig Per Karlsson at flytta skylten så den 
syns. Även klottersanering av varningsskylten för farthinder i 
backe fixas av Per. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johan Lindgren 

 
 
Håkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per 

 


