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  Ansvarig 
1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll bordlägges. 
 

 
 
Petra 
 

2.  Sopanläggningen 
Roland Johansson informerade styrelsen om turerna kring den nya 
sopanläggning. Lagning av behållarna ska göras då det har uppstått 
hål i sopbehållarna till följd av felmontering av sopkärlen. Dialog med 
ansvarig pågår kring garanti och betalning av fakturan. Roland 
fortsätter förhandlingarna med SanSac gällande sopanläggningen. 
 

 
 

3.  Investeringsprojekt 

 Asfaltering 
Frågan bordlägges. 

 Renovering av kvarterslokalen 
Frågan bordlägges 
 

 
Anna 
 
Peter 
 

4.  Ärendelogg 
Uppdatering av ärendeloggen ska göras 

 
Petra 
 

5.  Ekonomi 

 Betalning av SanSac fakturan. 

 Ekonomisk uppföljning för kv 1 och 2 görs vid styrelsemötet den 
21 augusti. 

 Vid nästa styrelsemöte redovisar kassören ekonomisk 
uppföljning från stämman, dvs avstämning av den ekonomiska 
planen. 

 Redovisning av avgiftsbetalningar gjordes. 
 

 

 
Mats 
Mats 
 
Mats 

6.  Vårstäddag 

 Gård 1  
- Inget att rapportera. 

 Gård 3 
- Lekplatsen behöver målas. Gården tar kontakt med ansvarig för 

ungdomsstyrkan via Petra Hammar. 
- Lekplatsen anses inte säker då lekställningen är murken. 

Kontakt i frågan kan tas med vuxenstyrkan via Stefan Ihrner. 
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  Ansvarig 

- Gården önskar en ny gungbräda, då den gamla gick av.  
- Gården önskar nya krattor. Detta är ej en samfällighetsfråga 

och styrelsen vidtar ingen åtgärd. 

 Gård 4 
- Gården önskar nytt blomkärl mellan husen. Gården lämnar 

kostnadsförslag till styrelsen att ta ställning till. 
- Gården önskar grövre grus än befintligt till gången mellan gård 

4 och lekplatsen. Gården hanterar själv gruset. Vuxenstyrkan 
samordnar grusbeställning. 

- Staketet vid sidan av grusgången behöver repareras. Gården 
ansvarar själv för reparation, ersätts mot kvitto. 

- Planket behöver målas. Gården tar kontakt med ansvarig för 
ungdomsstyrkan via Petra Hammar som beställer färg. 

 Gård 5 
- Behov av fällning av träd vid lekplatsen. Fällningen är klar! 

 Gård 6 
- Gården vill måla i P-rutor, detta utföres av gården och färg etc. 

ersätts av samfälligheten. 
- Staketet vid lekplatsen bör åtgärdas. Gården lämnar 

kostnadsförslag till styrelsen att ta ställning till. 
- Mer grus behövs till lekplatsen. Lekplatsunderlaget totalt är i 

behov av översyn. Vuxenstyrkan samordnar grusbeställning 
och kontrollerar underlaget i lekplatsen. 

 Gård 7 
- Klätterställningen i lekplatsen planeras att målas. Detta utföres 

av gården och färg etc. ersätts av samfälligheten. 
 

Protokoll från gård 2 och 8 saknas. Gårdarna lämnar protokoll till 
styrelsen snarast. 
 

7.  Övrigt 
 

 En person har erbjudit sig uppdraget som festkommitté till 
Morotsfesten. Petra kontaktar henne. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Petra Hammar 
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