
 Dokumentnamn / Type of document 

PROTOKOLL 
 

Utfärdare / From 

Johan Lindgren 

 

  Sida / Page 

1(2) 

 
Distribution Ärende / Subject  

Närvarande: 
 
Johan Lindgren 
Mats Nilsson 
Daniel Larsson 
Jessica Myren 
Anders Cleve 
 

Info: 
 
Peter Nord 
 

Styrelsemöte i Gräsåkers 
samfällighetsförening, nr 8 2010 
 
2010-08-18 

 Underskrift / Signature 

Johan Lindgren 
Tel 

070-641 17 27 

 
  Ansvarig 
1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 7 läggs till handlingarna utan kommentar. 
 

 
 
Johan 
 

2.  Investeringsprojekt 
Asfaltering 

 Peter skall ha genomgång med entreprenören under 
kommande vecka. 

Samfällighetslokalen 

 Inget nytt att rapportera 
Mätarbrunnen 

 Anders har haft en kontakt med Seth Norrby angående vad 
som behöver göras. AC kontaktar en rörentreprenör för att 
utföra erforderliga förändringar samt prisuppgift. Åtgärder upp 
till 10.000 sek kan utföras utan ytterligare beslut. 

 

 
 
Peter 
 
 
 
 
Anders 

3.  Kalendarium 

 Dag för höststäddag diskuterades. Styrelsen föreslår att 
städdagen flyttas en vecka framåt då tidigare städdagar varit 
före lövfällningen. Föreslaget datum ör 7/11. Johan kontaktar 
Stefan Ihrner i frågan. 

 
 
 
Johan 
 

4.  Ärendelogg 
 

 Ärendeloggen gicks igenom. 
Ärende 2009:9 avseende Vattenstänk på fastigheten 41a är 
avslutat. 

 Johan skall sända in registrering av ny styrelse till Lantmäteriet.   
 

 
 
 
 
 
Johan 

5.  Ekonomi 
 

 I dagsläget saknas 11000 sek i obetalda samfällighetsavgifter. 
Fyra hushåll släpar med än två månader. I huvudsak saknas 
avgiftshöjningen från Juli, ca 20 hushåll. 

 Ekonomin följer budget, ingen avvikelse noteras. 

 Ett hushåll i 41-längan har anmält till styrelsen en vattenskada 
antagligen beroende på läckande stuprör under marknivå. Mats 
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  Ansvarig 

har kontaktat försäkringsbolaget i ärendet och utredning pågår. 

 Styrelsen har erhållit en anmälan från Kronofogdemyndigheten 
angående exekutiv auktion på en fastighet inom samfälligheten. 
Ärendet är avblåst från myndigheten då full betalning erhållits.  

 
6.  Morotsfesten 

 Styrelsen beslutar att morotsfesten skall vara den 4 september. 

 Anders sänder ut inbjudan under början på vecka 34. 

 
 
Anders 

7.  Övrigt 
 

 Sopfrågan diskuterades ingående igen. Beslutades att 
sopgruppen skall komma ut med en skrivelse hur långt man 
kommit samt informera om vad som kommer att hända och att 
begära in synpunkter från de boende. Johan kontaktar 
lantmäteriet angående anläggningsbeslut och tolkningen av 
detta avseende sophanteringen. 

 Farthinder. Styrelsen beslutar att totalt 10 farthinder skall 
uppföras till en maximal kostnad om 60.000 sek. 

 Gård 2 har problem med sand i sandfång i en dagvattenbrunn, 
är detta ett generellt problem eller en enskild brunn, Johan 
kontaktar Stefan Ihrner i frågan. 

 Lekplats gård 6, Jessica vill ha en geotextil samt markgrus. OK 
för styrelesn, Jessica kontaktar Stefan Ihrner i frågan för hjälp 
från vuxenstyrkan. Avseende ny leksak skall en offert in till 
styrelsen för beslut. 

 
 
Nästa möte äger rum den 15/9 kl. 19.00 i samfällighetslokalen. 
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