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Protokoll för styrelsemöte med Arnö-Långsätter 1 samfällighetsförening 
2017-09-19 

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

5. Föregående protokoll 
Flera punkter är på gång. Gräsklippare och andra redskap går sönder snabbt. Nytt system för 
utlåning vore bra. 
 

6. Ekonomirapporter 
Anders har koll på siffrorna efter att lekpark och grönområden har renoverats. Ekonomin ser 
ut som planerat. 
 

7. Presentation från grönområde. 
Björn är inte närvarande men rapporterar att flera lampor är utbytta, renoveringen av 
samfällighetshuset är på gång och lite lagning av asfalt i backen på Dillvägen har gjorts. 
 

8. Presentation från värme/vatten. 
Jonnie har nu möjlighet att styra värmeanläggningen på distans vilket kommer att underlätta 
hanteringen avsevärt.  
 

9. Hur vi skall hantera värmen i framtiden. Vart börjar vi och hur gör vi? 
En stor fråga. Efter diskussion har vi kommit fram till att det inte går att göra något åt 
situationen just nu. Systemet är för komplext och att ändra system är i nuläget för kostsamt 
och ger för liten effekt i motsvarighet till kostnaden (uppskattat till minst 700 000kr). Frågan 
lever dock kvar och kommer att fortsätta att diskuteras i styrelsen.  
 
10. Genomgång och planering inför städdagen. Bestämma datum. 
Höstens städdag blir den 28 oktober. Anna gör inbjudan. Björn beställer containrar 3 st och 
pratar ihop sig med lagbasarna om vad som behöver göras under dagen. 
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11. Stora problem i vissa områden när det gäller skötseln. Hur kan vi hantera 
detta bättre? 
Inköp av åkgräsklippare diskuteras för att kunna sköta de gemensamma gräsytorna.  
 
12. Ny gräsklipparansvarig. 
 I söker en ansvarig för att ha hand om gräsklipparna. Anmäl intresse till Micke.  
 
13. Underhållsplanen. 
Gatuskyltar till Sparrisgången, laga gångvägar i området, gemensamma buskar ska bort tas in 
i handlingsplanen. 
 
14. Samfällighetens hemsida. 
Där finns nu en insamling av mailadresser för att spara på miljö och underlätta utskick. 
Anmäl gärna!  
 

15. Övriga frågor 
Lapp om parkering i området kommer att delas ut.  
 
16. Nästa styrelsemöte 
10 oktober kl. 19 
 

17. Avslutning 
Mötet avslutas 
  

 
Sekreterare: 
 
 
 
 
Anna Källberg 
 
Justeras: 
 
 
 
Karin Engström    
 
 
 
 
Anders Eriksson 


