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1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 1 läggs till handlingarna med kommentaren 
att Mats skriver kallelse till stämman i punkt 8. 
 

Ansvarig 
 
 

2.  Kvarstående punkter från föregående protokoll 
 

 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. Tillägg 12-02-14, ny kontakt tagen med Bengt-Gösta 
Käll som skall inkomma med offert. 
 

 
 
Anna 

3.  Investeringsprojekt 

 Ny sopanläggning: 
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. Tillägg 12-02-14, 
Johan har formellt reklamerat fakturan. Vi har fortfarande 
inte fått någon respons på detta, Johan tar kontakt med 
Jan T på SanSac för att få till stånd en uppgörelse. 

o Diskussion kring lucklås, styrelsen tillstyrker ett utbyte till 
annan lösning till en kostnad om 1500 sek/burk. 

o Hur skall Sopanläggningen framgent hanteras, Är det en 
fråga för vuxenstyrkan. Johan kontaktar Stefan Ihrner i 
frågan. 

 

 
Anna 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan 
 
 
 
 
 
Johan 

4.  Ärendelogg 

 Petra är ungdomsgruppsansvarig, läggs ut på hemsidan. Även 

 
Håkan 
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lite reklam för gruppen. 

 Diskussion kring vad vi vill med lokalen och hur vi skall ta 
betalt. 
Styrelsen beslutar att privat verksamhet skall vara gratis, 
lokalen är en tillgång för de boende. Om lokalen utnyttjas i ett 
kommersiellt syfte debiteras 100 sek/timma. Håkan korrigerar 
på hemsidan 

 

 
 
 
 
 
Håkan 

5.  Kalendarium 

 Protokoll från gård 6 saknas fortfarande. 
 

 
 

6.  Stämma 

 // Kvarstår från föregående möte//  
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. 

 // Kvarstår från föregående möte//  
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. 

 // 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 

 Valberedningens arbete uppstartat, mycket dålig uppslutning 
från gårdsombuden, 2 av totalt 8 deltog. 

 Styrelsen beslutar att föreslå stämman en ändrad 
arvodesfördelning inom styrelsen där samtliga 
styrelseledamöter arvoderas lika med ett arvode om 4.000 sek. 
Tillägg utgår därefter till ordförande med 8.000 sek och kassör 
20.000 sek 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mats 
 
Mats 
Ingalill Seibel 
Johan 
Mats/Johan 

7.  Ekonomi 

 Saldo på föreningens konton är 840.700 sek exklusive de 
200.000 i buffertfonden.  

 
Mats 
 

8.  Övrigt 

 Håkan tar upp att det har varit ett tillbud när traktorn backade 
vid snöröjningsarbete och ett barn fanns i närheten bakom. 
Håkan tar en diskussion med Stefan Ihrner i frågan. 

 
Håkan 
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 Johan har varit i kontakt med Garageportsexperten för utbyte 
av påbackad port på gård 8. I samband med detta kom frågan 
upp om underhåll av portarna. En stor service kostar 370 
sek/port därefter löpande vart annat år 200 sek/port. Akut 
service kostar 1.500 sek/tillfälle inkl 30 minuter arbete och 
därefter 645 sek/tim. Frågan tas upp på kommande städdag för 
kontroll av behovet.  

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johan Lindgren 

 
 
 

 


