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1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 12 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 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 
 
 
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.  

o Faktura har inkommit på 611.266 sek viken vi inte har 
betalat. Av denna summa avser 20.000 sek 
asfalteringsarbeten inom området vilket inte ingår i 
”sopentreprenaden”. Anna och Roland har löpande 
kontakt med SanSac i frågan. Det tvistiga beloppet avser 
bergspräckning. Styrelsen beslutar att vi kan göra upp 
affären till fakturerat belopp men vi skall försöka sänka 
kostnaden så mycket som möjligt. 

 

 
Anna 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan 

4.  Ärendelogg 

 Mats sänder ut ett förslag på delar som resp. styrelsemedlem 
skall titta igenom för förslag på regel för diskussion vid nästa 
möte. Regeldiskussion skall hållas 25/1 kl. 19.00  Kvarstår. 

 

 
Mats 



 Dokumentnamn / Type of document 

PROTOKOLL 
 

Utfärdare / From 

Johan Lindgren 

 

  Sida / Page 

2(3) 

 
5.  Kalendarium 

 Städdagsprotokoll från gård 4 
o Gården önskar komplettering med ytterligare skyltning. 

Styrelsen beslutar att se över skyltningen i hela området. 
o Gården önskar plantera tuja mot parkeringsgaraget. 

Styrelsen avslår detta då man ser ett kommande 
problem med rötter in i garagen, skuggning på 
uteplatser. Styrelsen önskar förslag på annan busksort. 

o Gården har inget deltagande i vuxenstyrkan. Man önskar 
information om  ansvar, arbetsmängd etc. Håkan 
kontaktar Stefan Ihrner i frågan 

 Protokoll från gård 6 saknas fortfarande. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan 

6.  Stämma 

 Styrelsen beslutade att hålla stämman 29/3 kl. 19.00 i 
samfällighetslokalen. Stämman skall utlysas 4 veckor före samt 
motioner skall vara styrelsen tillhanda 3 veckor innan stämman. 

 Följande dokument skall fram till stämman: 
o Budget, inriktningsbeslut för asfaltering skall 

pressenteras. 
o Bokslut 
o Revisionsberättelse 
o Verksamhetsberättelse 
o Framställan från styrelsen avseende regler och 

buffertfond. 

 Valberedningen måste påbörja sitt arbete. Johan kallar 
samman dem för genomgång.  

 // Kvarstår från föregående möte// 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 
 
Mats 
Ingalill Seibel 
Johan 
 
 
Johan 

7.  Ekonomi 

 Dagsnotering ligger 5 fastigheter efter med betalning av 
samfällighetsavgiften. Totalt 5.600 sek. Mats sänder ut 
betalningspåminnelser. 

 Saldo på föreningens konton är 841 000 sek exklusive de 
200.000 i buffertfonden.  

 
Mats 
 

8.  Övrigt 

 Nicko Krants, G 21E, har inkommit med önskemål om att få 
hyra parkeringsplats vid samfällighetslokalen. Styrelsen avslår 
detta önskemål med följande motivering: 

o Platsen har tidigare varit föremål för diskussion om 
förhyrning och blivit avslagen 
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o Parkerade fordon på den platsen förhindrar sopbilens 

“rundkörning” vilket leder till att den måste backa. 
Backande fordon i området var huvudargumentet för 
Arbetsmiljöverkets stopp av sophämtning på gårdarna. 

o I dagsläget är det nästintill omöjligt att komma fram på 
parkeringen mellan samfällighetslokalen och de där 
parkerade bilarna. 

Johan tillskriver Nicko i frågan 

 Mats tog upp frågan hur vi skall göra med klotter. Styrelsen 
beslutar att polisanmäla allt klotter. För det som har blivit på 
nya soptunnorna anmäler Pelle till närpolisen. 

 Håkan föreslår att radannonser skall tas bort från hemsidan. 
Styrelsen bifaller detta. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johan Lindgren 

 
 
 
 
 
 
Johan 
 
 
Pelle 
 
 
 
Håkan 

 


