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Plats Digitalt 

Närvarande Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Bengt Eriksson, Håkan Alderud, Helena Ålander, 

Sven-Erik Axelsson 

 

1. Mötet öppnas 

Thomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Skrivelse om parkering 

Ordinarie föreningsstämman (årsmötet) gav styrelsen i uppdrag att göra ett separat utskick där 

boende uppmanas parkera bilen i garaget. En skrivelse har nu distribuerats till samtliga hushåll. 

3. Uppskjutna åtgärder 

Tidigare styrelser har beslutat om vissa åtgärder som inte utförts då det rått osäkerhet om det 

ekonomiska läget: 

 Byte av servisventil som sektionerar samfällighetens vattenledningar mellan kvarter 1 – 3 och 

kvarter 4 – 6. Bengt tar reda på vad grävningsarbetet kan kosta. 

 Gräva upp buskarna mot Hjortronvägen på parkeringen kvarter 1. Bengt kollar även här vad 

uppgrävning med grävmaskin kostar. 

 Ett handtag saknas på en nyckelpiga på lekplatsen i kvarter 1. Bengt kollar om det går att 

köpa ett nytt handtag och priset för detta. 

 

4. Ekonomi 

Kommunen har i sina fakturor höjt årsförbrukningen på kallvatten med 1450 kubikmeter per år. Med 

stor sannolikhet beror den ökade förbrukningen på att boende i större utsträckning än tidigare vistas 

hemma på grund av Coronakrisen. Det förbrukas således mer vatten än vad som budgeterats för 

året. 

I syfte att hålla full kontroll på vattenförbrukningen läser Bengt varje månad av faktisk förbrukning av 

det vatten som kommer in till samfällighetsföreningen. Den 30 juni ska även de enskilda hushållen 

läsa av sin vattenförbrukning. 



Vid debitering av det avfall som finns i de båda molokarna har kommunen kraftigt höjt beräknad 

sopmängd per tömning. Styrelsen anser inte att den höjda sopmängden motsvarar faktisk sopmängd. 

Av denna anledning ska föreningen ha ett möte med kommunens renhållning måndag den 22 juni. 

Endast Bengt och Håkan får handla mot faktura på Byggmax. 

5. Sekreterare 

Protokoll från styrelsemötet 2020-05-19 är justerat och publicerat på hemsidan. 

6. Materialansvar 

Nya parkeringsrutor har målats i samtliga kvarter. 

Gungbrädan i kvarter 1 är reparerad. 

7. Underhållsansvar 

Efter påpekande om att gräsklippning inte skett i tillräcklig omfattning har Håkan varit i kontakt med 

personen som anlitas för gräsklippningen. Därefter har klippning av gräset gjorts. 

8. VA-ansvar 

Ärendet på Hjortronvägen 6 är avslutat. 

9. El-ansvar 

 
Inget särskilt att rapportera. 

10. Brandskydds- och sopansvar 

Debitering av sopor, se punkt 4, Ekonomi.  

De som tömmer soporna slarvar med att låsa locket på moloken på Hjortronvägen. Detta har 

påtalats. 

11. Snöansvar 

Inget särskilt att rapportera. 

12. Ordförande 

 
Ägarna till Blåbärsvägen 9 och 20 ansöker om bygglov för inglasade verandor. 

Avtalet med Villaägarna är uppdaterat. 

Thomas har besökt de som är nyinflyttade på Hjortronvägen 100 och hälsat dem välkomna. 

  



13. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdagen den 5 augusti kl. 18:30. Mötet kommer att ske digitalt. 

 

 

 

           

Thomas Ejnefjäll, Ordförande   Sven-Erik Axelsson, Sekreterare 


