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Styrelsemöte Gräsåkers Samfällighetsförening 
 
Närvarande: Erik K, Mia, Maja, Kristoffer, Jessica, John, Erik D, Mats  
 
§1 Mötets öppnande 

Mia hälsar alla välkomna och förklarar årets sista styrelsemöte öppnat. 

 

§2 Genomgång av föregående protokoll (läs igenom på Slack innan mötet) 

Inga anmärkningar på förra mötets protokoll. 

 

§3 Val av justeringsmän för dagens protokoll 

John Eremar väljs till justeringsman. 

 

§4 Ekonomi 

Vi har för mycket pengar i kassan (1,1 Mkr). Fråga för nästa års stämma: vad ska vi göra med 

pengarna? Några förslag: Byta hängrännor, amortera på lånet, avsätta i renoveringsfond (kräver 

stämmobeslut). Laddstolpar? (se §11).  

Angående årets arvoden så beslutar styrelsen att gamla styrelsen har arvode tom juni 2020 och 

nya styrelsen får arvode från juli 2020.  

  

§5 Garagerenoveringen 

Projektet avklarat! Extra stort tack till John Eremar som dragit ett tungt lass och  gjort ett jättebra 

jobb under resans gång. 

Wesma ska fixa sista justeringar av takplåtar. John sköter kontakten med dem. 

 

§6 Hängrännor (om offert inkommit) 

Offerten från Wesma villrenovering  har inte kommit. Vi fortsätter diskussionen när offerten är på 

plats. John kontaktar Wesma och kollar hur det går. 

 

§7 Hemsidan 

Kristoffer har lagt upp en betasajt. Vi jobbar vidare med innehåll och hur stämmoprotokoll, 

stadgar mm ska presenteras på sajten. På att göra-listan: Nya bakgrundsbild, textbearbetning, val 

av cms (Wordpress eller eget?). 

Kristoffer föreslår struktur och vilka texter som ska vara med. Mats kollar texter och skriver. 

Hemsidans DNS ska flyttas till Loopia.  

Styrelsen belsutar att göra det på enklast möjliga sätt, vilket innebär att eventuella kopplingar 

som hängt ihop med gamla sajten försvinner. Kristoffer sköter det tekniska. 

 

§8 Skrivelse till hemsidan angående fiberavbrott 

Boende i området som drabbats av fiberbrott har haft svårt att få bra information om vems 

ansvar  

det är och till vem man ska vända sig med sådana problem. Styrelsen ska därför ta fram tydlig  

information och lägga ut på hemsidan. Mia och John kollar vad som gäller.  
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§9 Genomgång av städdagsprotokoll 

- Mia läser upp städdagsprotokollen.  

- Från några väntar styrelsen på prisförslag för sådant som gårdarna ska göra själva.  

- Gård 5 behöver få hängränna fixad. Där inväntar vi offerten från Wesma.  

- Behov av nya gatusandlådor har uppmärksammats.  

Styrelsen beslutar att köpa in nya sandlådor till området. Vuxenstyrkan får uppdrag att 

beställa 

och byta ut samtliga (för max 3000 kronor styck). 

- Dags att ta ned tallen på gård 7. Mia kontaktar arboristen. 

 

§10 Sophantering 

Kommunen har kontaktat Erik K angående sophanteringen i området. Två saker togs upp: 

1. Vill vi ha extra plastsäckar i sopkärlen. Fördelen är att vi inte behöver rengöra lika ofta. Men 

det  innebär också en kostnad på 17 160 kronor per år, som kommer att läggas på sopavgiften. 

2. Kommunen vill samfakturera för sophanteringen, vilket skulle innebära kostnaden läggs på 

medlemmarnas avgift istället för att komma som separat faktura. 

 

Styrelsen belsutar att tacka nej till extra plastsäckar i nuläget samt att meddela kommunen att 

vi lämnar besked om samfaktureringen efter nästa års stämma. Erik K håller kontakten med 

kommunen. 

 

§11 Övrigt 

- Laddstolpsfrågan. Dags att börja kolla det juridiska läget igen och se om det finns någon bra 

lösning för oss. Förbereda frågan inför stämman. Vi återupptar diskussionen efter nyår. 

- Mia skriver Gräsåkersnytt med info om att garagen är klara och att samfällighetens avgiften är  

höjd till 1 100 kronor från och med januariavgften, som ska vara betald senast den 31/12. 

 

§12 Nästa möte 

Första styrelsemötet 2021 ska hållas den 12/1 kl 19.00. Antingen i lokalen eller på Teams. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Ordförande: Mia Beckman 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Sekreterare: Mats Nyman Justeras: Mats Nyman / John Eremar 


