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  Ansvarig 
1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 10 och 11 läggs till handlingarna utan 
kommentar. 
 

 
 
Johan 
 

2.  Rapport från sopgruppen 
Sopgruppen, genom Anders Cleve och Roland Johansson, 
pressenterade en enkät som skall gå ut till de boende för omröstning 
om tre alternativa sophanteringslösningar. Styrelsen ställer sig bakom 
förslaget och tillstyrker tryckkostnad för materialet till samtliga hushåll. 
 

 

3.  Investeringsprojekt 
Asfaltering 

 Två gårdar är nyasfalterade i sin helhet. Det återstår fortfarande 
anpassning mot resp. fastighet, Dessa åtgärder skall göras till 
våren efter att fastighetsägarna har givits möjlighet att justera 
höjden på plattläggning för att anpassas mot den nya 
asfaltytan. 

Samfällighetslokalen 

 Peter arbetar fram förslag till kommande styrelsemöte 
Mätarbrunnen 

 Styrelsen beslutade att anta anbud från Carl-Hansson Rör och 
värme för arbetena. Kontraktsumman är 32.000 sek plus 
moms. Johan skriver kontrakt med entreprenören. 

 

 
 
Peter 
 
 
 
 
 
Peter 
 
Johan 

4.  Ärendelogg 
 

 Inget nytt att rapportera. 

 
 
 
Johan 

5.  Kalendarium 
 

 Budgetarbetet skall påbörjas och Mats tar fram en 
budgetförslag till nästa syrelsemöte. 

 

 
 
Mats 
 
 

6.  Ekonomi 
 

 Betalningsläget från medlemmarna är för tillfället god. 

 Investeringsbudget en skall kompletteras med: 

 
 
 
Mats 
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  Ansvarig 

o 50.000 sek för asfaltering 2011 
o 400.000 sek för sopanläggning 2011 
o 200.000 sek för belysning 2012 

 
7.  Städdagen 

Städdagen genomfördes 2010-11-05, totalt fyra protokoll har inkommit 
till styrelsen, Gård 1, 3, 4 och 6. 

 Gård 1 
o Man önskar fälla ett dött träd, Gårdsombudet kontaktar 

vuxenstyrkan i frågan för koordinering till nästa städdag. 
o Avseende skadad hängränna tar berörd fastighetsägare 

kontakt med en plåtslagare för anbudsinfordran, 
förslaget tillsänds styrelsen för antagande. Hängrännan 
är del av den samfällda anläggningen. 

o Avseende parkeringsproblem, sotning etc lämar 
styrelsen detta utan åtgärd. 

 Gård 3 
o Gården önskar få träd vid lekplats fällda, tillstyrks av 

styrelsen. Gården kontaktar vuxenstyrkan för 
samordning till nästa städdag. 

o Gården önskar få jord och gräsfrö för att fylla mellan 
gräsmatta och ny asfalt till nästa städdag. Styrelsen 
tillstyrker och ber vuxenstyrkan ta hem jord och gräsfrö 
till nästa städdag. 

o Gården önskar en basketkorg till det befintliga 
fundamentet vid lekplatsen, styrelsen tillstyrker och ber 
gården inkomma med kostnadsförslag. 

o Gården önskar göra om ytan mellan gångväg och 
lekplats samt måla lekställning. Förslagsvis kan 
ungdomsstyrkan måla lekställningen. Gårdsombudet 
kommer med förslag till styrelsen, styrelsen är positiv till 
förslaget. 

 Gård 4 
o Inga önskemål. 

 Gård 6 
o Gård 6 önskar få omfördelning av städytorna mellan 

gårdarna, styrelsen uppdrar åt Jessica Myren att 
inkomma med förslag. 

 
 
Mats 
 
Stefan Ihrner 
 
Fastighetsägaren 
 
 
 
 
 
 
Stefan Ihrner 
 
 
Stefan Ihrner 
 
 
 
Gårdsombud 
 
 
Gårdsombud 
 
 
 
 
 
 
 
Jessica Myren 

8.  Övrigt 
 
 
 
 
 
Nästa möte äger rum den 14/12 kl. 19.00 i samfällighetslokalen. 
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  Ansvarig 

Vid protokollet 
 
 
Johan Lindgren 
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Bilaga från sopgruppen: 
 
    Stockholm den 6 oktober 2010 
 
Minnesanteckningar från möte med sopgruppen den 4 oktober 2010. 
 
Närvarande: Anders Cleve, Jonas Lindén, Roland Johansson och Mats 
Nilsson. 
 
1. Är soporna samfällda? 
Mats ska i första hand kolla med ordförande och i andra hand med 
lantmäteriet om hushållssoporna är samfällda. 
Om så inte är fallet ska Mats höra hur man gör och vad det kostar för att få 
hushållssoporna samfällda. 
 
2. Dagens lösning för hushållssoporna. 
Mats kontaktar styrelsen och meddelar sopgruppens åsikt att de utrullade 
kärlen ska ställas vid varje fastighets garageport. Och ger styrelsen i 
uppgiften att gå ut med denna information till kommunen (Mats Falås) och 
alla 144 hushåll.  
 
3. Information om Väsby och Knalleborg. 
Väsby 180 hushåll har redan tagit moloc i drift 8 st. 5m3 kostnad 650 000:-. 
Knalleborg har för avsikt att starta en sopförening som förordar 
moloclösningen, 4 st. 5m3 till en beräknad kostnad av 300 000:-. 
De i Knalleborg som väljer att ställa sig utanför sopföreningen får hantera 
sina hushållssopor själva. 
Både Väsby och Knalleborg kommer att hantera eventuellt komposterbart 
avfall i framtiden genom att ha 190 liters kärl ovan mark. 
 
4. Framtida lösningar för hushållssopor. 
Sopgruppen har för avsikt att sätta ihop en enkät där alla 144 hushåll får ta 
ställning till vilket av tre alternativ de föredrar,   
I enkäten kommer investeringskostnader, driftkostnader, placering samt 
sopgruppens sammanställning av för och nackdelar redovisas. 
 
De tre alternativen är. 
1. Nedgrävd moloc 7 och 14 dagars tömning. 
2. 660 liters kärl 7 och 14 dagars tömning. 
3. Utrullning av befintliga kärl till garagen 14 dagars tömning. 
 
Det förslag i enkäten som får flest röster kommer att förordas av 
sopgruppen som samfällighetens framtida lösning vid årsstämman 2011. 
 
5. Ansvarsfördelning i sopgruppen. 
Framtida trender i avfallshantering:  Roland Johansson. 
Moloc:  Anders Cleve 
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660 liters kärl: Roland Johansson 
Utrullning av befintliga kärl till garagen: Mats Nilsson 
Placering av soplösning inom området Jonas Lindén 
6. Tidsplan. 
Sopgruppens medlemmar ska vara klara med sina ansvarsoråden till den 
25 oktober, då dessa ska redovisas. 
 
7. Förslag till nytt möte. 
Måndag den 25 oktober klockan 20:00 i lokalen. 
  
Ha det bra. 
Anders Cleve 31E 
 
 


