
Kvarnbergets samfällighetsförening
www.Kvarnberget.nu
716402-9691

Styrelseprotokoll

Datum: 2015-09-16  Tid: 18.30 – 21.00  Plats: Långdansgatan 64
Närvarande: Helen Adolfsson (HA), Klaes Magnusson (KM), Claes Sjögren (CS)

Thomas Axelsson (TA), Magnus Sjögren (MS), Marie Puustak (MP)  
Frånvarande: Sara Gernandt (SG)

§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg för övriga frågor.

§3 Föregående protokoll
Kvarvarande punkter:
TA undersöker hur kommunen tänker när det gäller rensning av de diken som finns i 
anslutning till samfällighetens mark.
Kommunen har fortfarande inte svarat, trots flera påminnelser.
TA fick i uppdrag att göra en sammanställning över de träd som behöver fällas och de 
stubbar som behöver fräsas inom området.
Arbetet pågår.

CS har påbörjat ett arbete med att ta fram en, eventuell, ny elleverantör.
Vi behåller vår nuvarande leverantör. 
Viktigt att vi ersätter trasiga lampor med energisparlampor.

KM fick i uppgift att bjuda in den som är ansvarigt för våtmarksprojektet. 
Ev. kommer kommunens representant att delta vid nästa styrelsemöte

Protokollet godkändes.

§4. Ekonomi Dagsläge
Inget att rapportera.

§5 Fastighetsöverlåtelser.
Inga nya överlåtelser fanns att rapportera enl. NT:s ”Lagfarter”.

§6. Byte av armaturer.
Lundgrens El har utsetts till leverantör av våra nya armaturer. Arbetet kommer att 
påbörjas snarast.

§7. Snöröjning.
Offertförfrågan pågår.

§8. Övriga frågor.
Höststädardagen. 
Beslutades att dela ut en påminnelselapp ang. höststädardagen 17/10.
Områdesansvariga/gårdskarlar kallas till planeringsmöte i Kvarnstugan den 7/10 kl. 
18.30.
TA och HA håller i mötet.
KM tar kontakt med Ylva ang. inköp av förtäring.

Kontakta styrelsen via vår hemsida www.kvarnberget.nu
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På planeringsmötet med områdesansvariga måste det arbetsområde (omrd. 5) som 
skall hjälpa till med förberedelse och servering, informeras om vilka uppgifter de 
skall hjälpa till med.

Försäkring.
MP kollar om vi kan få ett billigare pris på vår garageförsäkring.
Beslutades att LOD-momentet i vår samfällighetsförsäkring tas bort. Den ev. ersättning 
vi ev. skulle kunna få vid en skada står inte i proportion till priset vi betalar. 

LOD-systemet
Beslutades att senast våren 2016 anlita en expert som fastställer statusen på 
systemet 
KM fick i uppdrag att undersöka vilka servitut som finns inom vårt område.

Hemsidan
MS fick i uppdrag att göra nödvändiga förändringar på hemsidan. Bl.a. lägga till en flik 
med viktiga datum (höst/vår-städardagar, datum då samfällighetsavgiften skall 
betalas, styrelsen sammanträder, årsstämma etc.).
Ta bort Forum-fliken.
 Ändra mailadressen- kontakt med styrelsen. Sekreteraren (KM) skall vara 
mottagare av samtliga mail där någon vill komma i kontakt med styrelsen.

§9.  Nästa styrelsemöte 14/10 kl. 18.30. Plats enl. kallelse
§10. Ordföranden avslutade mötet och tackade för styrelsens engagemang.

Kontakta styrelsen via vår hemsida www.kvarnberget.nu


