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Protokoll - Kvarnbergets styrelsemöte 

Datum: 2017-05-11 Tid: 19:30 – 20:30 Plats: Kvarnstugan 
 
Närvarande: 
 Ulla Blom Ivarsson (UBI)  Ordförande 

Clas Sjögren (CS)  ledamot, kassör 
Magnus Sjögren (MS)  ledamot, sekreterare 
Annelie Kasa (AK)  ledamot, vice ordförande  
Milla Merdzic (MM)  ledamot, trädgårdsansvarig 
Pernilla Wiklander (PW)  suppleant 

 
Frånvarande:  
 Jonas Åberg (JÅ)  suppleant  
 
 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§2. Dagordningen godkändes 

§3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§4. Ekonomi 

CS redovisade att ekonomin är i balans. 

§5. Fastighetsöverlåtelser 

Inga nya fastighetsöverlåtelser har rapporterats 

§6. Resultat från årsmötet 

Mötet röstade igenom styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd. 
 

§7. Diskussion kring hur vi använder begreppet Gemensamhetsanläggning (GA) 

Eftersom det vid varje årsmöte ställs frågor kring upplägget med Gemensamhetsanläggning 
(GA), vilka hus som tillhör ett GA och att användningen av begreppet inte alltid är konsekvent 
kom ett förslag att använda begreppet Fastighetsgrupp (FG), där de en FG bland annat 
kopplas till ett, delar av, eller flera GA, som ett komplement till GA. Vi känner på begreppet 
för att fatta beslut vid ett senare styrelsemöte. UBI tydliggör förslaget till kommande 
styrelsemöte. 

§8. Trädfällning 

1. Björnligan tog bort det mesta efter trädfällningen men det finns kvar skräp som ska 

städas av respektive område. 

2. Återplantering av träd tas upp för beslut under hösten. 
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3. Styrelsen planerar för stubbfräsning av fula och synliga stubbar. MM ansvarar för 

arbetet och tar in offerter. 

§9. Status på vägar och grönytor i samfälligheten 

Föreslås att styrelsen  gör en genomgång av området för att få en uppfattning om 

sönderkörda vägar och gräsmattor, i övrigt nyttjande av samfälld mark  och frekventa 

felparkeringar. 

1. Styrelsen beslutar att ta fram en problembeskrivning enligt ovan. UBI ges i uppdrag 

att ta reda på vad som gäller på samfälld mark och även höra med Q-park om vilka 

möjligheter som de kan erbjuda. 

2. Behovet av en spegel i hörnet vid slutet av matargatan framförs. Det är dålig sikt, en 

hög häck i anslutning till hörnet påverkar sikten. UBI får uppdrag att ställa frågan till 

kommunen. 

§10. Rutiner för genomgång av agerande när gräsmattor och förbindelseled går sönder av 

entreprenörer. MM får i uppdrag att komma med förslag. 

§11. Status på LOD 

Områdesansvariga uppmanades på beställarmötet att rensa i brunnarna till LOD-systemet. 

1. MM får i uppdrag att höra med de områdesansvariga hur brunnarna såg ut, var det 

löv, var det vatten? 

2. Frågan lyftes om behov av lås på LOD-brunnarna så att barn inte ska kunna öppna 

locken. Frågan hänskjuts till kommande styrelsemöte. 

§12. Datum för kommande möten 

1. 2017-06-19 18:30 

2. 2017-08-30 18:30 

§13. Åtgärdslistan justerades. 

§14. Övriga 

Inga övriga frågor. 

§15. Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

……………………………….   …………………………. 

Magnus Sjögren   Ulla Blom Ivarsson 

Sekreterare     Ordförande 
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