
Protokoll för styrelsemöte med Arnö-Långsätter 1 
samfällighetsförening 2019-09-17 

Närvarande: Micke Palm, Lennart Lindqvist, Josef Cakici, Hans Karlkvist och Patrik Johansson 

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

2. Godkännande av dagordning. - Dagordningen godkändes

3. Val av sekreterare för mötet. - Hans valdes till sekreterare för mötet.

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

5. Föregående protokoll - Förgående protokoll godkändes. Angående granarna så kontaktar 
Micke Robert och ber honom kontakta Lennart, som vet var granarna står. Planen just nu är 
att vi släpar gran till container på städdagen.

6. Ekonomirapporter. - Ekonomin ser bra ut, även om den är svår att jämföra med föregående
år pga olika periodiserningar. Hans har möte med Rådek nästa vecka.

7. Presentation från grönområde. - Nya lekparken vid Persiljestigen saknar kant mellan 
gungor och asfalt, vilket gör att mycket sand hamnar på asfalten. Vi borde fixa en liten kant 
som kan hålla kvar sanden på rätt sida. En del Träd/buskar som har stöd, behöver nya stöd.

8. Presentation från värme/vatten. - Jonnie var inte närvarande. För att spara pengar bör vi 
byta ut den stora vattenmätaren till 3 mindre. Det sparar vi ca 10000 per år på. Diskussioner 
om hur vi skulle kunna avgöra om vi har en läcka eller inte. Enklast är att klättra ner i 
brunnen vid en tidpunkt då ingen borde använda något vatten. Josef kopierar nyckeln till 
brunnen, Micke kollar om mätaren står still vid 03:00-tiden.

9. Underhållsplanen. - Inget att tillägga vid dagens möte.

10. Samfällighetens hemsida. - Inget att tillägga vid dagens möte.

11. Övriga frågor. - Några lampor till gatubelysningen behöver bytas, och några nya vägskyltar
borde fixas. Micke kollar var man köper dessa.

12. Nästa styrelsemöte. - Nästa styrelsemöte hålls den 8/10

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

Vid protokollet

 _______________________________
Hans Karlkvist

Justeras 

_______________________________               _______________________________ 
Lennart Lindqvist                                                 Josef Cakici 


