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Styrelsemöte 

 

Datum/Tid:  2016-09-29 / 18:30 

Plats:  Annelie Jonsson, Lingongången 2 

Närvarande: Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Annelie Jonsson, 

Tommy Malmgren och Håkan Alderud 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Eftersom varken ordförande eller sekreterare var närvarande förklarade Thomas mötet öppnat. 

§ 2 Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§ 3 Föregående protokoll  

Eftersom sekreteraren inte var närvarande så sköts denna punkt upp till nästa möte.  

§ 4 Sophantering kvarter 1-3 

Det planerade bytet av sopkärl för kvarter 1-3 har inte genomförts av kommunen. Monica 

ansvarar för att Björn Andersson som tidigare varit i kontakt med kommunen undersöker 

saken närmare.  

§ 5 Höststädning 

Styrelsen beslutade att höstens städdag infaller lördag 29/10. Monica beställer två containrar 

till städdagen och informerar kvartersombuden om beslutat datum.  

§ 6 Karta över brunnar 

Tommy har inventerat brunnar i samfälligheten och markerat de på en karta som kommer att 

skickas ut till alla i styrelsen. Alla vattenventiler har inte hittats. Tommy forsätter att söka 

efter dessa och alla i styrelsen uppmanas att hjälpa till i det arbetet i sina kvarter. När kartan är 

fullständig kommer den publiceras på samfällighetens hemsida. 

§ 7 Nyckel till vattenventiler 

Som beslutats tidigare bör samfälligheten köpa in ett antal nycklar till vattenventilerna. 

Annelie undersöker vart de kan inhandlas.  

§ 8 Garage  

Besiktning av samfällighetens garage har inletts där en första översiktlig besiktning har 

genomförts invändig i några garagelängor och en första översiktlig besiktning utvändigt har 

genomförts av alla garagelängor. Det mest akuta problemet är de vinkeljärn som fäster stolpar 
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i marken som har rostat sönder. Tommy diskuterar med Victoria så att vinkeljärn med lämplig 

storlek och utformning beställs. 

§ 9 Nytt gräs på kvarter 5 

MR Sörmland har enligt offert lagt ny jord och sått gräs på kvarter 5. På grund av det torra 

vädret och för lite vattning har dock gräset inte tagit sig vilket medför att den nya jorden lätt 

rinner av vid regn. Monika undersöker om hon har en vattenspridare. Vatten kan då tas från 

tvättstugan för bevattning av det nya gräset. 

§ 10 Borttagning av buskar och träd kvarter 1 

Styrelsen har vid tidigare möte beslutat att buskar och träd mellan parkering och 

Hjortonvägen ska avlägsnas och ersättas med gräs. Även buskar på garagens gavel på kvarter 

1 bör avlägsnas och här ersättas med grus. Inget av detta har ännu gjorts. Thomas kontaktar 

MR Sörmland för att se om de är intresserade av att ge en offert. 

§ 11 Nycklar till kvartershus 4 

Låsen till kvartershus 4 har bytts. De boende vars nycklar inte passade till de nya låsen har 

fått en ny nyckel. De kvarvarande två nycklarna till kvartershuset ges till Annelie Jonsson och 

Monica Andersson. 

§ 12 Ekonomi 

Ärendet kring den medlem i samfälligheten som under lång tid inte skött sina inbetalningar av 

samfällighetsavgiften kommer nu lämnas till kronofogden. 

§ 13 Nya ägare 

Thomas välkomnar och informerar de nya ägarna till Hjortronvägen 78 och Hjortronvägen 

120. 

§ 14 Hemsidan 

Samfällighetens hemsida ligger för närvarande nere. Monica kontaktar Robert för att 

undersöka varför. Monica ber då även Robert lägga in att höstens städdag infaller 29/10.  

Styrelsen bör använda hemsidan mer för att lägga ut aktuell information. För att publicera 

saker kontaktar man Robert (för alla saker) eller Tommy (för enklare saker). 

§ 15 Nästa möte 

Torsdag 20/10 kl 18:30 hos Tommy Malmgren, Blåbärsvägen 38. 

 

 

 

 

Thomas Ejnefjäll, Mötesordförande  Annelie Jonsson, Justerare 


