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Styrelsemöte nr 5 + 6 för Skälby Trädgårdsstad samfällighetsförening 
 
Datum: 21 maj och 26 juni 2008 
Tid: 19.00 
Lokal 21/5: Ordförandens bostad 
Lokal 26/6: Hatams bostad 

 
Närvarande 21/5:     Närvarande 26/6: 

Jirar Jenee   (JJ)   Magnus Erixon   (ME) 
Magnus Erixon   (ME)   Monica Petersson  (MP) 
Monica Petersson  (MP)   Veronica Kuess   (VK) 
Veronica Kuess   (VK)   Hatam Khatoun Nema  (HKN) 
Hatam Khatoun Nema  (HKN) 
 
Ej närvarande 21/5:     Ej närvarande 26/6: 
Anna Jacobsén (PEAB)  (AJ)   Anna Jacobsén (PEAB)  (AJ) 
       Jirar Jenee   (JJ) 
 
1. Mötet öppnat. 

2. Protokoll från föregående möte gås igenom och kompletteras.  

Sekr. anmärkning. Pga. sen uppdatering av protokoll 5 så kombinerar jag protokollet för möte 

5 och 6. 

3. Går förrådet för styrelserummet att utöka? 
4.  Snöröjning, ska vi köpa egen fyrhjuling med plogmöjligheter?  
5. Avtalen med som PEAB har med Comhem, vatten, Telia, el mm går MP igenom med PEAB. 
6. Vad ingår i avtalet med Solens Trädgård?  
7. Rutschkanan är ok att köpa in.  
8. Arvode: Förslag på fördelning. 
9. Upplysning om parkering i området. VK skriver uppmaning till att hålla sig till anvisade P-

rutor. Dubbelrutorna ska få ett sträck målat i mitten så det blir tydligare att de räcker till två 
bilar. 

10. Skydd vid ”stentorget”. Diskussion om att sätta dit blomlådor eller staket. HKN kollar med 
Solens Trädgård om pris. 

11. -------- 
12. Hastigheten inom området är ofta för hög. ME och MP skickar ut information om att hålla 

nere hastigheten. 
13. MP kollade upp med SL om vi vinner nåt på att skriva under listor för att busstrafiken ska 

utökas. Det gör vi inte. MP pratar med kommunen om att utöka busstrafiken. 
14. Nya papperskorgar ska? köpas in. JJ kollar det med Hussein. 
15. Trädgårdsgruppen tar hand om Grannsamverkan-vem vill vara kontakt person? 
16. Vattenpostern är ok att använda för bevattning. Vi måste köpa in verktyg för ca 14000. Vi ska 

undersöka var det finns utrymme i budget för det. 
17. MP gick tillsammans med en besiktningsman för att besiktiga marken den 30/6. 
18. Vi har fått 23000 i förskott av PEAB. Dator + program ska inhandlas för de pengarna. 
19. Lantmäteriet inte klara med att godkänna oss som samfällighet än. 
20. ME har kontaktat Magnus Rysjö för att få hjälp med en logga för samfälligheten. Tre 

alternativ gjordes och vi valde den ”ostrikta” loggan. ME kollar vad Magnus Rysjö vill ha i 
ersättning för denna. 

21. ME kollar upp om vi kan ha adressen www.skalbytradgardsstad.se som adress. 
22. När vi har upprättat mailkontakt och telefonkontakt till styrelsen så tas telefonen och mailen 

om hand av en styrelsemedlem per månad. 
23. Blomlådor på ”raksträckan”. Vad kan 10-12 st kosta? HKN kollar upp det. 
24. Idé finns att fixa avtal med kommunen om att ta hand om allmänningen mellan vårt område 

och ”de ljusgula/ljusgrå” husen. 
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25. VK skriver ett utkast på blankett så vi vet när folk flyttar och namnet på de nya som flyttar in. 

26. Nästa styrelsemöte blir när vi fått organisationsnummer. 

27. Mötet avslutas. 
 

Vid protokollet 

Veronica Kuess 


