
 

  

Styrelsemöte med Arnö-Långsätter 1 Samfällighetsförening 2017-

01-17 

Närvarande: Micke Palm, Per Broqvist, Anders Eriksson 

Frånvarande: Karin Engström, Jonnie Svensson, Nina Melin, Anna Källberg 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordning  

Dagordningen enligt bilaga 1 godkändes. 

3. Val av sekreterare för mötet. 

Anders Eriksson valdes som sekreterare för mötet 

4. Val av 2 st. justerare. 

Micke Palm och Per Broqvist utsågs att justera protokollet från dagens möte. 

5. Valberedningen – Förberedelser 

Inget avhandlades då valberedningen ej var närvarande. Tas upp vid nästa möte. 

6. Föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna. 

7. Ekonomirapporter 
Tillgängliga medel för samfälligheten per 31 december 2016 ca 983 kSEK, vilket är 71 kSEK lägre än 

för föregående åt. Likviditetsläget bedöms därmed som tillfredsställande. 

Värmekostnaderna blev för 2016 drygt 2 000 kr lägre än för 2015. Enligt budget räknade vi med en 

större besparing. 

8. Presentation från grönområde, Uppföljning av städdagen 

Det finns gatlampor som lyser dygnet runt. Micke Palm tog på sig att lösa frågan. 

Snöröjningen fungerar bra. 

9. Presentation från värme/vatten 

Vattenavläsningarna är klara och inskickade till Rådek. 

Vattenförbrukningen är fortsatt på en stabil nivå. Det finns alltså inga indikationer på vattenläckor. 

10. Underhållsplanen 
UH-planen skall uppdateras/aktualiseras. Angelägna åtgärder är parkering längs Dillvägen, bättring 

och målning av fasaden på gemensamhetslokalen samt reparation/utbyte av g-kantstöd. 



 

  

11. Samfällighetens hemsida 

Inget avhandlades 

12. Övriga frågor 

Jonnie vill uppgradera värmestyrningen så att det är möjligt att styra värmen på distans via  till 

exempel mobilen. Jonnie tar fram ett kostnadsförslag på detta. Lösningen kräver att Internet finns i 

lokalen. 

Möbler, främst stolar, behöver bytas i lokalen. Total rör det sig om 40 stolar. Micke tar initiativ i 

frågan 

13. Nästa möte 

Kommande styrelsemöten hålls enligt följande: 

 14 februari 2017 

 28 mars 2017 

14. Avslutning 

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet   

 

_______________________________ 

Anders Eriksson 

 

Justeras 

 

_________________________________  _________________________________ 

Micke Palm   Per Broqvist 

  



 

  

 

 

 

 

 

 


