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Protokoll styrelsemöte i Kvarnbergets Samfällighetsförening 

Datum: 2018-06-11 Tid: 19.00 – 21.00 Plats: Kvarnstugan 
 
Närvarande: 

Ulla Blom Ivarsson (UBI)  ordförande 
Magnus Sjögren (MS)   sekreterare 
Pernilla Wiklander (PW)  ledamot, trädgårdsansvarig 
Gunnar Nilsson (GN)  ordinarie suppleant 

Frånvarande: 

Clas Sjögren (CS)   kassör 
Maritza Alegria (MA)   suppleant 
Jonas Åberg (JÅ)   ledamot, vice ordf. och trädgårdsansvarig 
 

 
Dagordning: 

§1. Mötet öppnas (UBI) 
 

§2. Godkännande av dagordningen med eventuellt tillägg av övriga frågor 
GN går in som ordinarie ledamot under mötet. 
 

§3. Genomgång och godkännande av föregående styrelseprotokoll. 
Föregående mötesprotokoll godkändes av styrelsen och lades till handlingarna. 
 

§4. Ekonomi – rapport om ekonomiska läget 
CS hade lämnat underlag inför mötet som redovisade att ekonomin är i balans. 
 

§5. Fastighetsöverlåtelser  
Ny fastighetsöverlåtelse finns registrerad för Långdansgatan 20.  

 
§6. Lägesbeskrivning – önskemål - köp av samfälld mark 

Ärendet kommer inte att handläggas av kommunen på grund av brist på resursbrist på 
ansvarig enhet. 
 

§7. Lägesbeskrivning angående uppdrag från årsmötet ang. parkeringsvakter 
UBI har träffat representant för Q-Park. Ett möjligt problem är placeringar av skyltar för 
att täcka alla infarter. 
 

§8. Laddning av el-bil i garage 
För att fler ska kunna få möjlighet till att installera laddboxar behöver boxarna ha stöd 
för lastbalansering. Om fler och mer detaljerade tekniska specifikationer och procedurer 
kommer styrelsen (MS) att fortsätta att arbeta med. 
 

§9. Utmärkning av parkeringsplatser GA IV 
Några av skyltarna är nu monterade. 
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§10. Önskemål om rensning av häck/buskar samt skogsparti samt trädfällning inom GA IV 
a. PW har kontaktat Björnligan som har kollat på området och gett prisförslag avseende 

häck/buskar och skogsparti. 
b. Frågan om fällning av träd på grönområde bordläggs till styrelsemötet i augusti för 

att invänta diskussion med boende i GA IV. 
 

§11. Lägesbeskrivning angående avtal med Telia 
Telia har kommit med förslag om höjd hastighet mot förlängd bindningstid och något 
ökad avgift. GN fortsätter diskussionen med Telia och MS söker alternativa vägar. 
 

§12. Uppdatering av pärm för områdesansvariga 
Styrelsen fortsätter samla och uppdatera materiel. 
 

§13. Sönderkörd samfälld mark 
Marken bakom garage 3 är sönderkörd av tunga maskiner till Långdansgatan 190. 
Styrelsen förväntar sig att marken återställs. 
 

§14. Åtgärdslistan uppdaterades 
 

§15. Övriga frågor 
a. Datum för höststädardagen: Kallelse ut: 21/9, Beställarmöte: 3/10 kl. 19:00, 

Höststädardag: 20/10. 
 

§16. Kommande styrelsemöten beslutades till 27/9 kl. 19:00 och därefter 22/10 kl. 19:00. 
Nästa styrelsemöte hålls 27/8 kl. 19:00. 

 
§17. Mötet avslutas 

 
 
 
Vid protokollet   Justeras 

        

Magnus Sjögren, Sekreterare   Ulla Blom Ivarsson, Ordförande 
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