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1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 8 läggs till handlingarna utan kommentar. 

Ansvarig 
 
 

   
2.  Kvarstående punkter från föregående protokoll 

 

 Hur skall styrelsen agera avseende bygglovsrelaterade frågor. 
Johan kontaktar byggnadsnämnden för att höra om de kan ge 
en anvisning/riktlinjer. 

 Styrelsen beslutar att ha en städkväll av gammal 
dokumentation i samfällighetslokalen under Oktober. 

 Det har inkommit synpunkter angående behov av slamsugning 
av sandfång i gårdsbrunnar pga. Översvämningar vid kraftigt 
regn. Styrelsen uppdrar åt vuxenstyrkan att undersöka 
möjligheten att utföra slamsugningen. 
 

 
 
Johan 
 
 
 
 
Stefan Ihrner 

3.  Investeringsprojekt 

 Ny sopanläggning: 
Anna har träffat entreprenören. Arbetena kommer att påbörjas 
under kommande vecka. 

o Johan har haft en diskussion med kommunen avseende 
pris samt övergången till det nya systemet. Priset blir ca 
25 % lägre än nuvarande ”normalavgift” dvs. 190 liters 
kärlet. Varje fastighetsägare kommer att kvarstå som 
kund och faktureras av kommunen.  

o HSP-kablar är utmärkta av Fortum. En kärlplacering 
kommer i konflikt med kabel. Efter en lång diskussion 
beslutar styrelsen att Sopgruppen kan finna en placering 
av två sopkärl på stora parkeringen och max en 
parkeringsplats får tas i anspråk för detta. 

 Asfaltering: 
o Reparationsasfalteringen återstår, reparationen skall 

utföras den 22/9 enligt uppgift från Peter. 
o 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna 
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4.  Ärendelogg 

 Nya WEB-platsen snart färdig. Delar av Gröna boken återstår. 
Diskussion kring mailfunktion för att underlätta distribution till 
medlemmar. Alternativ utreds. 

 Styrelsen beslutar att ha en regelkväll den 24/10 kl 19.0 i 
samfällighetslokalen för diskussion inför kommande 
stämmobeslut. 

 
Mats 
Styrelsen 
 

5.  Kalendarium 

 Morotsfesten, hölls den 3/9. 15 personer kom. Totalkostnad 
9842 sek. 

  Höststäddag är beslutad till den 30/10. Följande skall ordnas 
inför städdagen: 

o Kallelse till samtliga medlemmar 
o Infobrev till gårdsombuden med en uppmaning att 

påbörja diskussionen inför kommande valberedning 
samt parkeringssituationen i området. 

o Kontroll lekplatser. Enligt Daniels kontroll med 
kommunen är samfälligheten ansvariga för säkerheten 
på lekplatserna. Daniel tar fram regler och lämplig 
checklista. 

 
 
 
 
 
Mats 
 
 
 
Daniel 

6.  Ekonomi 

 Dagsnotering ligger 34 fastigheter efter med betalning av 
samfällighetsavgiften. Totalt 25.300 sek. Mats sänder ut 
betalningspåminnelser. 

 Saldo på föreningens konton är ca 600.000 plus de 200.000 i 
buffertfonden.  

 
Mats 
 

7.  Övrigt 

 Styrelsen uppdrar åt Daniel att undersöka samfällighetens 
ansvar för lekplatserna. Daniel återrapporterar att 
samfälligheten är ansvarig och kommunen skall utöva tillsyn. 
Kontroll och uppföljning av detta skall ske i samband med 
höststäddagen. 

 Parkeringsfrågan; det finns för tillfället ett antal avställda bilar 
på parkeringen. Petra kontaktar polisen för att utreda hur vi 
skall bli av med dessa, eventuell polisanmälan. 

 Mats har tagit fram ett förslag på arbetsbeskrivning för 
styrelseledamöter. Materialet distribueras till syrelsen för 
fortsatt diskussion. 
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