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Protokoll för styrelsemöte med Arnö-Långsätter 1 samfällighetsförening 

2017-03-21 

Närvarande: Micke Palm, Anders Eriksson, Jonnie Svensson, Anna Kjellberg, , Karin 
Engström, Per Broqvist 
Frånvarande: Patrik Johansson, Björn Ahlin, Nina Mellin 

 1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas  

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns 

3. Val av sekreterare för mötet 
Anna Källberg 

4. Val av 2 st. justerare 
Jonnie Svensson och Karin Engström 

5. Föregående protokoll 
Fortsätter att diskutera motionen som är svår att lösa 

6. Ekonomirapporter 
Inga rapporter från i år än, men det har hänt ganska lite. Vi gick igenom årsredovisningen för 2016. SEB och 
Lantmäteriet behöver få in protokoll från konstituerande mötet, så uppgifterna blir rätt.  

7. Presentation från grönområde 
Sopningen av grus på gångvägarna i området är beställd och kommer att ske under v. 13. 

8. Presentation från värme/vatten 
Inga rapporter, det fungerar bra just nu. 

a) Motionen 
Inga nya slutsatser. Vi skulle behöva ta hjälp av konsulter, vilket är väldigt dyrt. I nuläget kan det finnas andra 
energibesparande kostnader att lägga pengar på. Mer diskussion krävs innan beslut eftersom det är flera delar 
att ta hänsyn till.  

9. Underhållsplanen 
Vi kikade på offert för att göra i ordning parkering och lekplats vid Ärtgången. Vi är överens om att satsa på 
den, parkeringen och lekplatsen i år. Det tillkommer även färg till fasaden på gemensamma lokalen. 

10. Samfällighetens hemsida 
Vi ska se över och uppdatera dokument för nyinflyttade 
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11. Planering inför städdagen och bestämma datum samt utskick  
Datum 22 april, årsmöte kl 13. Containrar ska beställas. Anna & Micke ordnar kallelse för städdag/kallelse till 
årsmöte 

Bland annat ska detta göras: 

- Kantstenen på parkeringen ska ordnas (Per) 
- "Komposterna" ska bli mindre 
- Häckar runt garage och gemensamhetshus ska tas ner. (Per ordnar röjsåg) 
- Gräsmattorna ska topdressas  

12. Påbörja Verksamhetsbeskrivning till årsmötet 
Anders har påbörjat en beskrivning som vi gick igenom och ska skriva under efter justering.  

13. Övriga frågor 
Det är ett problem med väldigt många bilar som parkerar på persiljestigen. Information och ev. lappning av 
bilar det behövs. Detta främst pga av framkomlighet av ev utryckningsfordon.  

Per undrar om det inte skulle gå att göra en överenskommelse mellan BRF och villorna att grönområdena skulle 
delas upp för underhåll. Vi tar med det och kikar på möjligheterna för en sådan lösning.  

14. Nästa styrelsemöte 
Återkommer efter årsmötet 

15. Avslutning 
Mötet avslutas 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Sekreterare Anna Källberg 

 

Justeras: 
 
______________________________________________________________________ 
Jonnie Svensson 

 

______________________________________________________________________ 
Karin Engström 


