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 § 1 Mötet öppnas 

 Ordföranden Victoria Taubner hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Sekreterare 

 Monica Andersson utses till sekreterare för mötet. 

 

§ 3 Dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Protokolljusterare 

 Anneli Jonsson utsågs att justera dagens protokoll. 

 

§ 5 Föregående protokoll 

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

 

§ 6 Inkomna skrivelser 

 Tips har kommit från boende på hur man skulle kunna få en bättre värmekontroll

 i husen. Anneli som fått tipset forskar vidare  

 Lyktorna och belysningen vid garagen kv 4 släcktes helt en kväll men nästa dag var  

 all belysning på igen. 

 Lampor trasiga vid sopsortering vid vändplanen Blåbärsvägen-Lingongången,  

 Victoria anmäler. 

 En lampa trasig på cykelvägen kv 4. Monica mailar Christer Sjöberg som brukar 

 anmäla sådant till Vattenfall. 

    

§ 7 Aktivitetslistan uppdaterades 

Tommy som har en bra kamera försöker ta foto på skadan i asfalten framför Moloken. 

Fotot mejlas till Nyköpings kommun, Foria och Bemab med information om att vi vill 

påtala skadan så att dokumentation finns om skadan blir större. 

 Ev trädfällning kv 3. Victoria undersöker med Mr Sörmland och hör vad de säger. 

Sofia kollar med Mr Sörmland om det även i år behöver göras en besiktning före 

snöröjningssäsongen 

Vi behöver gå ut med vädjan till föräldrarna om att ha uppsyn över barnen när 

snötraktorerna finns i närheten. 

Nycklar har tagits fram till materialförråden. Sofia och Anneli som är materialförvaltare 

har var sin nyckel till de två förråd som finns. Vi funderar kring vad som behöver finnas 

i förråden som lampor och säkringar 

De flesta garagen är nu försedda med nummer. Tommy fixar numrering på kvarter 4 

och 5. Brickor och skruvar saknas. Victoria fixar. 

När det gäller våra häckar finns lokala bestämmelser enligt bifogat dokument 
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§ 8 Ekonomi  
 Allt löper på. Snöröjningen har varit billigare än budgeterat för  2014. 

 Avbetalningsplan upprättas för en medlem som restar med avgiften. Skulden är 

 förhoppningsvis slutbetald sista mars. 

 Inför budget 2015 behöver vi tänka igenom om det är något särskilt som behöver göras 

 under året. Vi har t ex gräsmattan vid Blåbärsvägens lekpark  där de boende tänker över 

 vad ytan skulle kunna användas till.  

 

§ 9 Övriga frågor 

Underhållsplan för de kommande åren behöver upprättas för  t ex vattennätet, 

avstängningsventilerna, kvartershusen, asfaltytor, grönytor, tvättstugan, lekparkerna och 

garagen.  

  

 Vi behöver uppdatera oss om var vattenavstängningen för varje hus och husrad finns. 

 Redskap skall dessutom köpas in så att vi kan stänga av vattnet vid läcka eller vid 

reparationer.  

  

 Avtalet med Gästabudsstaden kollas upp och möjligheterna att köpa till digital-TV 

 undersöks.  

 

§ 10 Nästa möte 

 Nästa möte hålls den 2 februari 2015 hos Victoria kl 19.00. OBS tiden! 

 

§ 11 Mötet avslutas 
 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Monica Andersson 

 

Justeras 

 

 

 

Victoria Taubner  Anneli Jonsson 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Fri sikt - klipp häcken 
Det är härligt när det växer och frodas. Men i bland finns det risk att buskar, träd och 

växter både på och utanför din tomt växer för högt och blir en trafikfara. Några enkla 

åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. 

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Den växtlighet som hör till tomtmarken 

ska hållas innanför tomtgräns, annars inkräktar den på det utrymme som i de flesta fall är avsett 

för gångtrafiken. 

Utfart mot gata 

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Sikten ska vara fri minst 

2,5 meter från gatan eller gångbanan. 

Hörntomt 

Ligger din tomt intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 

80 centimeter som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. 

Tomt intill gata 

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig 

ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. 

Den fria höjden som krävs är: 

 Över gångbana, minst 2,5 meter 

 Över cykelväg, minst 3,2 meter 

 Över körbana, minst 4,6 meter 

Att tänka på vid nyplantering 

Redan vid planteringstillfället kan du tänka på trädens och buskarna utveckling om några år 

framåt. Stora buskar och träd bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen och häckplantor 

minst 60 centimeter. 

Hör gärna av dig till kommunen eller till en plantskola för att få råd inför en plantering. 


