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Protokoll för styrelsemöte med Arnö-Långsätter 1 samfällighetsförening 
2017-10-10 

 
Närvarande: Micke Palm, Anna Källberg, Anders Eriksson, Björn Ahlin 
Frånvarande: Jonnie Svensson, Karin Engström, Patrik Johansson, Tommy Englund 
 
 
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 
Anders Eriksson och Björn Ahlin 

5. Föregående protokoll 
Lennart i BRF tar på sig rollen som gräsklipparansvarig och lagbas. 
 
6. Ekonomirapporter 
Likviditeten i termer av behållning på vårt bankkonto är 100000 bättre än i fjol per 1 
oktober. 

7. Planering inför budgetmötet 
Anders Eriksson ordnar och delar ut kallelse till mötet tisdagen den 27 november 2017. 
Anders Eriksson tar fram tre alternativa förslag till budget baserade på en avgiftshöjning på 
respektive 0 %, 3 % och 5 %. Huvudalternativet är 3 %. Han ser också till att kommunicera 
förslagen inom styrelsen och ser till att vi tar beslut om vilket förslag vi går vidare med. 

8. Presentation från grönområde 
Samfällighetshuset är fortfarande under renovering. Ytterpanel delvis bytt och målning 
pågår. Genomgång av lyktor där vissa lampor eller proppar har bytts ut. 

9. Presentation från värme/vatten 
Allt fungerar som det ska och värmen kommer igång så smått i korrelation med att det blir 
kallare ute. Installation av kommunikation inför modernisering är klart och resterande 
arbete med moderniseringen av ”hjärnan” i undercentralen planeras, dock inget datum 
spikat, vi kommer lösa det med en provisorisk installation under arbetet så att varmvatten 
fungerar utan avbrott. 
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10. Stämma av inför städdagen 
Städdagen kommer ske den 28 oktober. Röjsåg och häcksax beställda och containrar beställs 
senare i veckan. Uppgifter blir att kratta löv, klippa häckar, röja sly mm. 

 

11. Underhållsplanen 
Den uppdateras löpande. 

12. Samfällighetens hemsida 
Har fått in tre stycken anmälningar med mejl och telefon. Hoppas att fler vill anmäla sig där 
för att spara miljön och slippa skicka ut så mycket papper. 
Vi har numer fiber och wi-fi i samfällighetslokalen. 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

14. Nästa styrelsemöte 
14 nov och 5 dec 

15. Avslutning 
Mötet avslutas 

 

 

 

Sekreterare Anna Källberg 

 

Justeras: 

 
 

Anders Eriksson 

 

 

Björn Ahlin 


