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1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 2 läggs till handlingarna utan kommentarer.  
 

Ansvarig 
 
 

2.  Kvarstående punkter från föregående protokoll 
 

 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. Tillägg 12-02-14, ny kontakt tagen med Bengt-Gösta 
Käll som skall inkomma med offert. Platsbesök bokat 12-03-19 
 

 
 
Anna 

3.  Investeringsprojekt 

 Ny sopanläggning: 
o Diskussion kring lucklås, styrelsen tillstyrker ett utbyte till 

annan lösning till en kostnad om 1500 sek/burk. Tillägg 
12-03-13, Ny lucka monterad på sopkärl nedanför 
backen. Alla var mycket positiva till den luckan. 

o Hur skall Sopanläggningen framgent hanteras, Är det en 
fråga för vuxenstyrkan. Johan kontaktar Stefan Ihrner i 
frågan. 

o Vid senaste tömningen uppdagades att 4 av de 5 
tunnorna var fyllda med vatten. Skadan är meddelad 
SanSac som reklamation och utredning pågår. 

 Renovering av samfällighetslokalen, blänkare läggs på 
hemsidan för synpunkter från medlemmarna. Peter jobbar med 
förslag. 
 

 
 
 
 
 
 
Johan 
 
 
 
 
 
Peter 
Håkan 

4.  Kalendarium 

 Vårstäddag bokad till 21/4 kl. 10.00. Kallelse skall skrivas. 

 Daniel går igenom önskemål från höststäddagen för 
gemensamt inköp av leksaker. 

 Jord och sand behöver beställas, Johan kontaktar 

 
Mats 
Daniel 
 
Johan 
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vuxenstyrkan. 

 Mäklarringen skall komma och bjuda på korv och kaffe. Johan 
meddelar tid. 
 

 
Johan 

5.  Stämma 

 // Kvarstår från föregående möte//  
Styrelsen beslutade att hålla stämman 29/3 kl. 19.00 i 
samfällighetslokalen. Stämman skall utlysas 4 veckor före samt 
motioner skall vara styrelsen tillhanda 3 veckor innan stämman 
Tillägg 2012-03-14 stämman måste flyttas till 2012-04-03, Ny 
kallelse ut ASAP, Mats mailar ut till samtliga i styrelsen som 
delar ut på respektive gård. 

 // Kvarstår från föregående möte//  
Följande dokument skall fram till stämman: 

o Budget, inriktningsbeslut för asfaltering skall 
pressenteras. 

o Bokslut 
o Revisionsberättelse 
o Verksamhetsberättelse 
o Framställan från styrelsen avseende regler och 

buffertfond. 

 // Kvarstår från föregående möte// Diskussion kring budget 
2012. Följande punkter diskuterades: 

o Asfaltering, utredning av åtgärder 2012. 
o Belysning 
o Samfällighetslokalen. 
o Reparation bakvägg i traktorgaraget. 
o Nya sandlådor, 3.000 sek/styck 

 Valberedningens arbete uppstartat, mycket dålig uppslutning 
från gårdsombuden, 2 av totalt 8 deltog. 

 Styrelsen beslutar att föreslå stämman en ändrad 
arvodesfördelning inom styrelsen där samtliga 
styrelseledamöter arvoderas lika med ett arvode om 4.000 sek. 
Tillägg utgår därefter till ordförande med 8.000 sek och kassör 
20.000 sek 

 Styrelsen beslutar att fika skall serveras, ansvariga Peter och 
Anna 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mats 
 
Mats 
Ingalill Seibel 
Johan 
Mats/Johan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter/Anna 

6.  Ekonomi 

 Inget nytt.  

 
 

7.  Övrigt 

 // Kvarstår från föregående möte// Håkan tar upp att det har 
varit ett tillbud när traktorn backade vid snöröjningsarbete och 
ett barn fanns i närheten bakom. Håkan tar en diskussion med 
Stefan Ihrner i frågan. 

 Det har inkommit klagomål på ”Thai-bilen”, Johan tillskriver dem 
och meddelar att det ej är OK att använda el från garage eller 

 
Håkan 
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att dra gummikabel över samfällighetens mark, elolycksrisk. 

 Det har varit inbrottsförsök i garage mot gård 7, ca 1 
kvadratmeter tak upprivet. Peter kollar och ser om hur det kan 
repareras. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johan Lindgren 

 
Peter 
 
 
 
 
 

 


