
Protokoll 2018-05-08 

Närvarande vid mötet: Micke Palm, Anders Eriksson, Björn Ahlin, Asti Ahmet, Lennart 

Lindqvist, Josef Cakici och Hans Karlkvist. 

Frånvarande: Tommy Englund, Patrik Johansson och Jonnie Svensson 

 

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 
- Asti Ahmet är val till sekreterare för ett år utav styrelsen. 

4. Val av 2 st. justerare 
-  Björn Ahlin och Hans Karlkvist utsågs att justera protokollet för dagens möte. 

5. Föregående protokoll. 
- Det fanns inget som behövdes tas upp från föregående protokoll. 

6. Ekonomirapporter.  
- Susann från ekonomibyrån är tillbaka från sjukskrivningen.  

- Gällande vägunderhåll berättade Anders Eriksson att kostnaden för snöröjning var 

högre i år än året innan. Detta beror på att vintern kom sent, samt att det snöade en 

hel del. 

7. Presentation från grönområde. 
- Björn Ahlin och Micke Palm ordnar jord och täckbark från NA Svensson till 

Sparrisgången 76, då det ät tänkt att det ska planteras syrenhäckar.  

- Det behövs även ca 16st skyltar till området, eftersom att det saknas namn och 

nummer på några av skyltarna i området.  

- Gräsmattor vid grönområdena behöver klippas kontinuerligt, men detta inte har 

sköts. 

- Björn Ahlin kallar till möte gällande grönområdena.    

8. Presentation från värme/vatten. 
- Det har funkat bra säger Lennart Lindqvist, då det inte har anmälts några klagomål 

under årets gång.  

 

9. Börja titta på stadgarna och ev. skriva om dem.  

- Det är viktigt att titta på stadgarna och anläggningsbeslut, då dessa måste förtydligas 

och uppdateras enligt lantmäteriets mallar. Hans Karlkvist sätter sig in i detta och 

tittar över denna punkt. 



10. Vi har vattenmätare som visar på diff. Hur hanterar vi 

och felsöker detta? 
- Ett första felsökningsförsök är att vi byter ut huvudmätarna i garage och i centralen 

på rekommendation av Jonnie Svensson. Sedan görs en utvärdering efter sommaren 

(runt slutet av augusti) och ser om differensen kan förklaras.  

11. Ta in offerter på lekparken som ska renoveras. 
- Lekparken vid ärtgången är i störts behov av renovering för tillfället. Micke Palm 

och Björn Ahlin undersöker vilket företag som hyrdes förra gången och tar in offert 

för denna renovering. 

12. Underhållsplanen. 
- Underhållsplanen har lagts upp på hemsidan i PDF format av Micke Palm. 

- Buskarna utanför samfällighetslokalen ska grävas upp.  

- Det diskuterades huruvida en ekonomisk plan bör upprätthållas som vi kan förhålla 

oss till, och där denna ekonomiplan gäller under ett år.  

13. Samfällighetens hemsida. 
- Micke Palm har lagt upp de nya reglerna för GDPR på hemsidan. Det är inga större 

bekymmer för samfälligheten då vi inte för medlemsregister.  

- Förslag från Hans Karlkvist om att använda någon form av push-notis när något 

läggs upp i flödet på hemsidan så att alla medlemmar är medvetna om förändringar. 

14. Övriga frågor. 
- Vi tecknar om vattenfallavtalet för ett år meddelar Anders Eriksson.  

15. Nästa styrelsemöte.  
- Nästa möte bestämdes till 5/6 - 2018 

16. Avslutning 
- Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   

 

_______________________________ 

Asti Ahmet 

 

Justeras 

_______________________________    _______________________________ 

Björn Ahlin Hans Karlkvist 

 


