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Protokoll för styrelsemöte med Arnö-Långsätter 1 samfällighetsförening 

2018-06-12 

Närvarande vid mötet: Micke Palm, Jonnie Svensson, Asti Ahmet, Lennart Lindqvist, 

Josef Cakici, Hans Karlkvist 
 

Frånvarande: Anders Eriksson, Björn Ahlin, Patrik Johansson, Tommy Englund  

 

1. Mötets öppnande. 
- Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordning. 
- Dagordningen enligt bilaga 2 godkändes. 

3. Val av sekreterare för mötet. 
- Asti Ahmet är vald till sekreterare för ett år utav styrelsen. 

4. Val av 2 st. justerare. 
- Josef Cakici och Lennart Lindqvist utsågs att justera protokollet för dagens möte. 

5. Föregående protokoll 
- Fakturan från Råddek har kommit, men där finns inte tidigare spec. med menar 

Lennart Lindqvist. Styrelsen anser att det inte borde vara några konstigheter för 

Rådek att ordna detta, eftersom att vi tidigare fick med denna spec. Lennart Lindqvist 

pratar med Anders Eriksson om att kontakta Susanne i första hand, och i andra hand 

kontaktar Lennart Susanne själv. 

 

- Samfälligheten via Micke Palm och Björn Ahlin har köpt in jordsäckar till 

Sparrisgången 76, nästa steg blir att vi tar reda på kostnaden för syrenhäckarna. 

Kostnad för detta ser Lennart Lindqvist över. 

  

- Styrelsen anser att skötseln av syrenhäckar på Sparrisgången 76 bör skötas av BRF 

efter att de blivit planterade.  

 

- Kallelse till möte för grönområdena har inte skickats ut utav Björn Ahlin och Lennart 

Lindqvist funderar över när detta kommer att ske. 

 

-  Lennart Lindqvist informerar om att klippschema inte har skickats ut till BRF. 

 

- Lennart Lindqvist vill gärna se vattenförbrukningsprotokollet för hela samfälligheten 

på grund av att det varit alltför stora diffar på mätarna. 

6. Ekonomirapporter.  
- Inget att rapportera vid detta tillfälle. 
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7. Presentation från grönområde. 
- Lyktstolpen mellan Sparrisgången 70-76 är påkörd och behöver rätas till. Micke Palm 

kontaktar kommun för att se om de vet vilken firma vi kan kontakta för att åtgärda 

detta ärende. 

- Vi kommer att få en offert för lekparken vid Ärtgången inom kort från SVEVIA. 

8. Presentation från värme/vatten.  
- Jonnie försöker ha en offert för kostnaden att byta ut alla BRF mätare till nästa möte.  

9. Underhållsplanen.  
- Styrelsen anser att vi behöver se över taket för lokalen på Sparrisgången 1 så att det 

inte bildas mossa. 

10. Samfällighetens hemsida. 
- Finns inget att tillägga vid detta styrelsemöte. 

11. Övriga frågor. 
- Gräsklipparna är inte fullt fungerande och det kanske är dags att köpa in nya anser 

Jonnie Svensson. Styrelsen beslutade att vi avvaktar med att köpa in nya tills de 

gamla dör helt.  

12. Nästa styrelsemöte. 
- Nästa möte bestämdes till 28/8-2018. 

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

 

 

Vid protokollet   

 

_______________________________ 

Asti Ahmet 

 

 

Justeras 

 

_______________________________    _______________________________ 

Josef Cakici Lennart Lindqvist  

 


