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1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 9 läggs till handlingarna utan kommentar. 
Kommande styrelsemöte flyttas till 16/11 

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: 
o Det har uppstått problem med placeringen av sopkärlen 

vid stora vändplanen. Det finns berg vid samtliga 
tänkbara placeringar. Vi måste spränga. Detta kommer 
att påbörjas under vecka 41. Pris för 
sprängningsarbetena skall tas in från entreprenören. 

o Asfaltering skall utföras under vecka 41. 
o Påkörningsskydd skall sättas upp vid de två sopkärlen 

på stora parkeringen. 
o Diskussion kring placeringen av de två sopkärlen vid 

gård 8. Placeringen är i konflikt med snötippningsplats 
för Närlunda vägförening Johan kontaktar vägföreningen 
i frågan. 

o Sopgruppen skall ta kontakt med kommunen för 
överenskommelse när nya anläggningen skall tas i drift. 

 Asfaltering: 
o Reparationsasfalteringen återstår, reparationen skall 

utföras under vecka 41 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 
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in ett pris för en åtgärdsplan till nästa styrelsemöte. Vid 
mötet meddelade Anna att hennes kontakt inte hade tid 
för tillfället. Vi återkommer till dem under våren. 

4.  Ärendelogg 

 Nya WEB-platsen är färdig. Utbetalning enligt stämmobeslut 
kan betalas ut till Mats. 

 
 

5.  Kalendarium 

 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. 

o Lekplatsen vid gård 7 måste vi göra något åt. Geotextil 
under sanden sticker upp på ett flertal ställen. Petra 
kontaktar Stefan Ihrner i frågan. 

 
 
 
Mats 
Mats 
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6.  Ekonomi 

 Dagsnotering ligger 10 fastigheter efter med betalning av 
samfällighetsavgiften. Totalt 4.500 sek. Mats sänder ut 
betalningspåminnelser. 

 Saldo på föreningens konton är ca 970.000 inklusive de 
200.000 i buffertfonden.  

 
Mats 
 

7.  Övrigt 

 Håkan informerade om möjligheten att använd Infokanalen för 
föreningen. Att iordningsställa detta kostar  5-7.000  sek plus 
dator att köra informationen från. 

 Håkan fortsätter utreda andra alternativa informationsvägar 
såsom Facebook och Tvitter. 

 
 
 
Vid protokollet 
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