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Styrelseprotokoll 
Datum: 2015-04-09  Tid: 18.30 – 21.00 Plats: Kvarnstugan 

Närvarande: Helén Adolfsson (HA), Clas Sjögren (CS), Sara Gernandt (SG), Thomas Axelsson 

            (TA), del av mötet, Klaes Magnusson (KM), Magnus Sjögren (MS) 

Frånvarande: Marie Puustak (MP) 

 

 

§1. Ordf. hälsa de alla välkomna, speciellt Magnus Sjögren som är nyinvald, och öppnade 

 mötet. 

§2. Dagordningen godkändes med tillägg för tre övriga frågor. 

§2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§3. Kassören redogjorde för ekonomin. 

 Vid dagsdato saknas inbetalning, av samfällighetsavgiften, från två fastigheter 

 kommer inte inbetalningen inom de närmaste dagarna skickas kravet till Kronofogden 

 enligt det rutiner som finns. 

 

§4. Fastighetsbyten 

 Långdansgatan 62 har bytt ägare. Vi hälsar de nya fastighetsägarna välkomna till

 till vårt område och hoppas att de skall trivas. 

 

§5. Hemsidan 

 MS fick i uppdrag att, som vår IT-ansvarig, kolla hur vi bäst gör med kopplingen 

 mellan Facebook och vår Hemsida. 

 Beslutade att följande dokument skall läggas ut på vår hemsida; 

 - 3-års budgeten (investeringsbudget)  

 - Datum (vecka) för vår- och höststädardagarna. 

 - Ritningarna över vårt LOD-system. Kopieringen fixar SG. 

 

§6. Telia.  

 De fastighetsägare som önskar få ett snabbare bredband än det vi har för närvarande, 

 får vända sig direkt till Telia, alternativ lägga in en motion till nästa årsmöte. 

 

§7. LOD/dränering 

 TA har tillsammans med enrepresentant för kommunen genofört en okulärbesiktning 

 av det område, med dräneringsledningar, där det råder osäkerhet vem som har ansvar 

 för ledningarna, vi eller kommunen. 
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§8. Övriga frågor 

- Förfrågan har inkommit från Lgd 82 om att få bygga en lekstuga (c. 4 kvm) inom 

4,5 m gränsen mot samfälldmark. Styrelsen beslutade att bevilja detta förutsatt att 

lekstugan ligger inom fastighetens tomtgräns. 

 

- Det står ett antal antennskåp inom vårt område. HA undersöker om vi kan ta bort 

dessa. 

 

-  Med anledning av den våtmark som planeras i anslutning till vårt område 

beslutades att vi skall bjuda in, den som är ansvarig för projektet, till ett 

styrelsemöte under hösten. 

- Beslutades att styrelsemöten skall hållas på följande datum; 6/5, 3/6, 19/8, 16/9, 

14/10, 11/11, 9/12, 13/1-2016.  

     Justeras 

 

..............................................    ………………………………………….. 

Klaes Magnusson, sekreterare                         Helén Adolfsson, ordförande
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