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1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 11 läggs till handlingarna utan kommentarer. 
 

Ansvarig 
 
 

2.  Kvarstående punkter från föregående protokoll 
 

 Hur skall styrelsen agera avseende bygglovsrelaterade frågor. 
Johan kontaktar byggnadsnämnden för att höra om de kan ge 
en anvisning/riktlinjer. 

 Styrelsen beslutar att ha en städkväll av gammal 
dokumentation i samfällighetslokalen under Oktober. 

 Det har inkommit synpunkter angående behov av slamsugning 
av sandfång i gårdsbrunnar pga. Översvämningar vid kraftigt 
regn. Styrelsen uppdrar åt vuxenstyrkan att undersöka 
möjligheten att utföra slamsugningen. Detta är utfört under 
vecka 49. 

 Styrelsen diskuterade att ta fram en åtgärdsplan för resterande 
asfaltytor. Anna har kontakt med en asfaltkunnig konsult på 
Rockstore engineering. Anna tar in ett pris för en åtgärdsplan till 
nästa styrelsemöte. Vid mötet meddelade Anna att hennes 
kontakt inte hade tid för tillfället. Vi återkommer till dem under 
våren. 
 

 
 
Johan 
 
 
 
 
Stefan Ihrner 
 
 
 
 
Anna 

3.  Investeringsprojekt 

 Ny sopanläggning: 
o Entreprenadarbetena är färdigställda och anläggningen 

är tagen i drift. Sopgruppen har haft möte med SanSac 
och Vivaldi för slutuppgörelse. Vi avvaktar besked från 
SanSac. 

 Asfaltering: 
o Styrelsen beslutar att tillskriva SMLBC angående 

reklamation av utförda asfalteringsarbeten avseende 
sprickbildning på gård 2 samt nivån på asfalten utanför 
fastighet G37f.  
SMLBC har återkommit om detta och sänkan vid 37f är 
åtgärdad. Avseende sprickor på G2 beror detta på 

 
 
 
 
 
 
 
Johan 
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uppfrysning. Vi kommer inte att vidta ytterligare åtgärder 
kring detta. 

4.  Ärendelogg 

 Mats sänder ut ett förslag på delar som resp. styrelsemedlem 
skall titta igenom för förslag på regel för diskussion vid nästa 
möte. Kvarstår. 

 

 
Mats 

5.  Kalendarium 

 Protokoll från gård 4 och gård 6 saknas fortfarande. 
 

 
 

6.  Ekonomi 

 Dagsnotering ligger ett antal fastigheter efter med betalning av 
samfällighetsavgiften. Totalt 6.600 sek. Mats sänder ut 
betalningspåminnelser. 

 Saldo på föreningens konton är 908.413,45 sek inklusive de 
200.000 i buffertfonden.  

 Diskussion kring budget 2012. Följande punkter diskuterades: 
o Asfaltering, utredning av åtgärder 2012. 
o Belysning 
o Samfällighetslokalen. 
o Reparation bakvägg i traktorgaraget. 
o Nya sandlådor, 3.000 sek/styck 

 

 
Mats 
 

7.  Övrigt 

 Mäklarringen har kontaktat oss och ville komma på besök och 
bjuda på korv och kaffe under vårstäddagen. Styrelsen beslutar 
att acceptera erbjudandet. 

 Håkan har lagt ut information från kommunen angående 
eldning på hemsidan. 

 Styrelsen diskuterade informationsflöde på hemsidan, det är 
viktigt att information såsom övergången för sophantering 
kommer ut där. 

 Håkan har lagt till en möjlighet att abonnera på 
nyhetsuppdateringar på hemsidan. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johan Lindgren 

 
 
 

 


