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§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Protokolljusterare 

Sofia valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Inkomna skrivelser 

- Tidigare skrivelse angående farthinder i backen Lingongången/Blåbärsvägen togs 

upp igen. Kommunen har meddelat att årets budgetpengar är slut. Då 

samfälligheten köpte in ett antal farthinder för några år sedan ställer vi frågan till 

kommunen om detta skulle kunna vara ett alternativ och att vi själva monterar och 

bortmonterar detta.  

- En skrivelse har inkommit angående rengöring av ofräscha sulos på Hjortronvägen, 

det luktar, kryper och surrar på denna plats. Vi diskuterade möjligheterna kring 

rengöring och jobbar vidare för att hitta en bra lösning.  

- Skrivelse har inkommit från boende på kvarter 1 som önskar flytt av fiberskåp som 

anses vara felplacerat. Styrelsen beslutade att kolla upp detta under besiktningen 

vecka 37 med Gästabudstaden.  

 

§ 6 Grävning fiber 
Återställning med asfaltering pågår. Besiktning med deltagare från styrelsen, 

Gästabudstaden och Brorssons Entreprenad kommer att ske vecka 37. Blanketter har 

delats ut till samtliga hushåll som ombeds lämna in eventuella klagomål som ska tas 

upp under besiktningen. Det rör sig bl.a. om ej återställda tomter samt skador på murar 

etc. Blanketten ska vara inlämnad senast 130908 för att hinna sammanställas innan 

besiktningen. Kent sammanställer styrelsens synpunkter i projektet.  

 

§ 7 Aktivitetslistan 

Listan gicks igenom och vi kunde konstatera att sektioneringsventilen på kvarter 3 

fortfarande kvarstår. Hålet i asfalten på kvarter 1 gemensamhetshus där är Brorssons 

tillfråga om återfyllnad i samband med återställningen i samband med fiberprojektet.  
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§ 8 Ekonomi 

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Till nästa budget måste vi ökad 

budgeten avseende kallvatten p.g.a. höjd taxa. För övrigt inget anmärkningsvärt vad 

gäller samfällighetens ekonomi.  

 

§ 9 Övriga frågor 

Sekreteraren kommer att utforma en blankett och dela ut till samtliga hushåll vad gäller 

distribution av framtida protokoll från våra styrelsemöten. Miljötänk och behovet av 

utskrivna papper minskar i dessa digitala tider. Självklart får man ett utskrivet protokoll 

distribuerat i sin brevlåda om man vill det. Alla protokoll finns på vår hemsida sedan 

flera år tillbaka.  

  

§ 10 Nästa möte 

 Nästa möte hos Damir den 24 september.  

 

§ 11 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Louise Hellman 

 

Justeras 

 

 

 

Kent Eriksson Pripp  Sofia Remnert 


