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1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 10 läggs till handlingarna efter korrigering av 
punkt ekonomi där totalt tillgodohavande skall vara 970.00 sek 
.  

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. 

 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. Vid mötet meddelade Anna att hennes 
kontakt inte hade tid för tillfället. Vi återkommer till dem under 
våren. 
 

 
 
Johan 
 
 
 
 
Stefan Ihrner 
 
 
 
Anna 

3.  Investeringsprojekt 

 Ny sopanläggning: 
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. Kvarstår. 

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

o Bergarbeten vid gård 8 är nu färdigställda. Tunnorna 
kommer att ställas på plats under innevarande vecka. 

o Faktura på påkörningsskydd har kommit, totalt 17.000 
sek. Betalning avvaktas till dessa är på plats. 

o Sopgruppen skall kalla Vivaldi till ett slutuppgörelsemöte. 
Framförallt kostnaden för bergarbetena måste 
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diskuteras. Vi har fått en budget för dessa arbeten på 
75.000 sek. 

 Asfaltering: 
o Reparationsasfaltering har utförts av Vivaldi. 
o Styrelsen beslutar att tillskriva SMLBC angående 

reklamation av utförda asfalteringsarbeten avseende 
sprickbildning på gård 2 samt nivån på asfalten utanför 
fastighet G37f. 

 
Anna 
 
 
Johan 

4.  Ärendelogg 

 Mats sänder ut ett förslag på delar som resp. styrelsemedlem 
skall titta igenom för förslag på regel för diskussion vid nästa 
möte. 

 
Mats 

5.  Kalendarium 

 Genomgång av gårdsprotokoll från höststäddagen: 
o Gård 1 

 Gårdsombud Jan och Kristina Calmnert, 23 f 
 Gården önskar måla P-rutor. Styrelsen tillstyrker 

och ersätter gården för färg mot uppvisande av 
kvitto till kassören. 

 Gården önskar få ett antal träd beskurna. 
Styrelsen tillstyrker beskärning. Anna tar med 
frågan till en arborist för att utreda hur träden skall 
beskäras.   

o Gård 2 
 Gårdsombud Jonas Linde’n 29a, jonas10@live.se 
 Gården önskar leksand att fylla på i sandlåda. 

Styrelsen tillstyrker och samordnar ny sand till 
vårstäddagen 

 Bänk trasig i billekplaten. Gården reparerar och 
ersätts av kassören mot uppvisande av kvitto. 

o Gård 3 
 Gårdsombud, Erik Bratthall, 39b. 

erikbratthall@gmail.com 
 Gården anmärker på plastad kätting i lekplatsen. 

Anna utreder om ersättningsnät finns att köpa. 
 Gungbrädan i lekplatsen är demonterad då den 

var trasig, gården önskar ny till vårstäddagen. 
Styrelsen tillstyrker och samordnar inköp till 
vårstäddagen. 

 Gården önskar beskära häck mot gräsytan mellan 
gård 3 och 4. Styrelsen tillstyrker, utförs av 
gården. 

o Gård 4 
 Inget protokoll har inkommit. 

o Gård 5 
 GårdsombudKerstin Svedenbrandt 19 f, 

sasse@live.se 

 
 
 
 
 
 
 
Anna 
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 Gården önskar gröna växter till betong krukor, 

styrelsen tillstyrker och ersätter mot kvitto. 
 Gården vill måla gungställning samt vita stenar, 

styrelsen tillstyrker och ersätter färg mot kvitto. 
 Gården vill fälla ett antal träd vid fastighet 19a. 

Fastighetsägaren ombeds kontakta kommunen då 
dessa träd står på kommunens mark. 

o Gård 6 
 Inget protokoll har inkommit 

o Gård 7 
 Gårdsombud Sofia och Tomas 9a 
 Gården önskar färg för målning av lekredskap, 

tillstyrks av styrelsen och ersätts mot kvitto. 
 Gården önskar klippa häck, tillstyrks av styrelsen, 

gården utför. 
o Gård 8 

 Gårdsombud  Nyström 47 b, 
ha.nystrom@telia.com 

 Gården har en representant till Vuxenstyrkan,  
Andreas Ericsson 47f. Styrelsen meddelar Stefan 
Ihrner. 

 Gården önskar beskära ett antal träd, Anna 
kontaktar arborist för att utröna hur detta skall 
göras. 

 Gården önskar ta bort buskar mot garage, 
styrelsen tillstyrker. Gården diskuterar med 
vuxenstyrkan om eventuell hjälp. 

 Gården önskar få ett antal kantstenar fastsatta, 
detta tas med vuxenstyrkan. 

 Gården önskar få asfalt kompletterat vid garage, 
styrelsen anser att detta måste samordnas med 
övriga asfalteringsarbeten. 

 Gården anser att ett antal garageportar måste 
justeras. Styrelsen kontaktar leverantören för att 
utreda hur detta skall göras. 

 Styrelsen diskuterade om Containern är värd de pengar det 
kostar, ca 8.000 sek. Styrelsen beslutar att fortsätta med 
container vid städdagarna då det föreklar städningen av 
området. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan 
 
 
Anna 
 
 
 
 
 
Johan 
 
 
 
 
Johan 

6.  Ekonomi 

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

 Saldo på föreningens konton är ca 1.047.000 inklusive de 
200.000 i buffertfonden.  

 Diskussion kring budget 2012, samtliga styrelseledamöter 

 
Mats 
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uppmanas att fundera igenom vilka investeringsprojekt som 
skall med i budgeten. De huvudskaliga investeringarna i 
investeringsplanen är: 

o Asfaltering 
o Belysning 
o Samfällighetslokalen. 

7.  Övrigt 

 Styrelsen diskuterade hyra för lokalen för kommersiella 
ändamål och beslutar om 100 sek/2 timmar. 

 Johan informerar om att vi har fått en garageport påkörd vid 
gård 8. Fordonets försäkringsbolag är kontaktat och krav sänt. 
Ny port har 10 veckors leveranstid 

 Diskussion kring Ungdomsstyrkan, Petra erbjuder sig att hålla i 
frågan. Vi skall lägga ut information om ungdomsstyrkans 
existens på hemsidan. 

 En fråga har väckts angående eldning i kamminer då tre nya 
kaminer är installerade på gård 8. Kommunen har regler för hur 
eldningen skall hanteras, dessa läggs ut på hemsidan. 

 Håkan informerade om hur automatiska utskick kan 
åstadkommas där medlemmarna kan abonnera på ett 
nyhetsbrev. Styrelsen är positiva till lösningen. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johan Lindgren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan 
 
 
 
Håkan 
 

 


