
 

Styrelsemöte med Arnö-Långsätter 1 samfällighetsförening 
2015-06-10 

  
  

Närvarande:, Lennart Lindqvist, Micke Palm, Anders Eriksson, Anna Källberg, Nina Mellin 

Frånvarande: Göran Öhman, Karin Engström, Jonnie Svensson, Bård Framnes 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna förklarar mötet öppnat  

2. Val av 2 st. justerare. 
Nina Mellin och Anders Eriksson valdes som justerare av protokollet. 

3. Ekonomirapporter 
Anders berättade att vi har 57000 lägre intäkter än förra året. Utgifterna är 500 000:- i 
snitt/kvartal. Värmen är största posten.  

4. Presentation från grönområde 
Ingen rapport  om grönområdena 

5. Presentation från värme/vatten 
Anders förmedlar att läget är normalt (vi gör av med ca 30 kubik /dygn).  
En mätare som avläser värdena och håller koll på ev läckor vore att föredra. Micke kollar om 
möjlighet finns med Tekniska Divisionen på kommunen.  

6. Anmälan till Lantmäteriet 
Försök att komma in på hemsidan har misslyckats. Vi kollar vidare.  

7. Arvoden för styrelsen 2015/2016 
35400 i arvoden har betalats ut.  
Förteckning finns och gäller även för kommande år (se bilaga 1).  

8. Förberedelser inför extrastämma angående avveckling av 
gemensamhetsanläggning TV. 
Abonnemanget hos Bredbandsbolaget är uppsagt. Tv-sändningarna slutar att fungera 30 
november. Micke har gjort förslag till en extrastämma. Vi hjälps åt att bolla för att få den 
korrekt. Anders kollar med Björn Albing för expertis. 
Förslag till datum för extrastämman är 2 september. Kallelsen ska bli klar och skickas ut så 
fort som möjligt.  

9. Underhållsplanen  
Planen ses över och en prioritering om 3 punkter görs. Bilaga 2 

10.  Samfällighetens hemsida 
Lagbasarnas kontaktuppgifter ska upp. Även tydlig info kring gräsklippning. Bilder ska upp. 
Info - Tippning är helt förbjuden! Om trädgårdsavfall och ris – som hänvisas till Rosvalla el 
Björshult.  

  



 

 
11.  Övriga frågor. 

Lennart efterfrågade ett möte tillsammans med lagbasarna och grönområdesansvarig så att 
det blir ett bättre grepp kring gemensamma ytor.  
Snöröjning inför vintern ska undersökas. Micke kollar.  

12.  Nästa styrelsemöte 
Nästa möte 26 aug 

13.  Avslutning 
Mötet avslutas 
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