
  Protokoll nr 7 

Styrelsemöte nr 7 för Skälby Trädgårdsstad samfällighetsförening 
 
Datum: 19 augusti 2008 
Tid: 20.00 
Lokal: Ordförandens bostad 
 
Närvarande: 
Jirar Jenee   (JJ) 
Magnus Erixon   (ME) 
Monica Petersson  (MP) 
Veronica Kuess   (VK) 
Hatam Khatoun Nema  (HKN) 
 
Ej närvarande: 
Anna Jacobsén (PEAB)  (AJ) 
 
1. Mötet öppnat. 

2. MP har skrivit en agenda som vi går igenom. 

3. Utbildning för styrelsen genom lantmäteriet. Lantmäteriet (Helen Lehman?) kan komma till 
oss vid 16 tiden på eftermiddagen. Utbildningen tar ca 3 timmar. MP kollar upp vilka av v. 39 
eller v. 41 som passar för lantmäteriet. Utb tis, ons, eller tors. 
 

4. Mötesagenda för resten av 2008. Onsdagar kl 19 om inget annat meddelas. Dessa datum är 
inbokade: 24/9, 22/10, 26/11, 17/12 
 

5. Styrelsen vill bjuda in Magnus Rysjö som ska göra samfällighetens hemsida. Förslag på den 
24/9, MP bokar in med Magnus Rysjö. 
 

6. Fixa styrelselokalen? Ingen brådska egentligen. JJ kollar med PEAB om de kan tänka sig att 
sätta in lite isolering och gipsskivor ”på köpet”. 
 

7. Markbesiktning med PEAB och besiktningsman den 5/9 kl. 8. Hussein, JJ, HKN och VK går 
med. Vi förbereder oss kvällen innan den 4/9 runt 19-tiden, tiden bekräftas av MP. JJ, HKN 
och VK är med då. 
 

8. Elen är fortfarande bruten i kurvan vid torget. MP har meddelat AJ att om anledningen till 
avbrottet alternativt vem som är skyldig och kan ställas till svars, inte hittas av PEAB då 
skriver vi inte på överlåtelsen av samfälligheten från PEAB till styrelsen. 
 

9. Mailen ska alla i styrelsen ha tillgång till men vi gör en uppdelning så varje styrelsemedlem 
får en måndag i taget att kolla mail och ta hand om samtal till styrelsen mobiltelefon. ME är 
ansvarig fram till nästa möte den 24/9. 
 

10. Elen är dyr. HKN får i uppgift att kolla elbolag som förhoppningsvis har biligare taxor. Just nu 
har vi Eon. 
 

11. Fakturor – Hur göra med uppdelningen för dem som inte bott i sitt hus ”tillräckligt länge”? 
Alltså alla de månader som första fakturan (6 månader) anger. Styrelsen kom fram till att om 
man bor på adressen när man får fakturan så betalar man fakturan. 
 

12. Måste vi betala arbetsgivaravgifter? ME kontaktar PEABs revisor för att få klarhet. 
 

13. Vega-bussen har bytt nummer från 541 till 549 och kör nu sträckan Vega-Jakobsberg. Vi har 
fått ett mail från en medlem som tycker den fortfarande ska köra till Barkarby. Det positiva i 
nummerbytet och ändringen av körsträckan är att vi inte ”snor” någon buss från 541 och att 
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bussen nu passar till tågen. Det negativa är fortfarande turtiderna som är för sällan på 
morgnarna och slutar gå för tidigt på kvällarna. MP skriver brev till SL, kommunen och 
landstinget. ME svarar medlemmen att vi gör detta. 
 

14. ME har kontakt med kommunen angående diket. Enligt kommunen får vi som samfällighet 
gärna rensa upp själva men de kan inte ge något kostnadsbidrag. ME pratade också med 
kommunen om eken uppe i backen om vi kan ta ner den. Det krävs tydligen markavtal. Om vi 
vill har röjt i dungen så krävs skötselavtal. ME kollar upp vad detta kostar och tar även reda 
på när kommunen röjer upp i diket. VK har synpunkter på att det inte är tillräcklig avrinning i 
diket. VK kontakter kommunen angående detta samt frågar om det kommer att bli någon 
belysning på gångvägen. 
 

15. Vattenavstämningsblankett ska tas fram till slutet av september. VK tar fram en sådan med 
hjälp av mall från Gunilla på PEAB. VK begär även en datalista på hittills inbetalda 
vattenräkningar. Blanketten delas ut till hushållet 7 dagar innan den ska var inne. 
 

16. Årsmöte 2009 ska hållas i april. Motioner och kallelse till årsmötet skickas ut i december till 
medlemmarna.  
 

17. Rutschkanan väntar på pengar. Vi vill vara säkra på att pengarna räcker till att köpa in den. 
 

18. Vi vill även ha fler folk in i styrelsen. 
 

19. Mötet avslutas. 
 

Vid protokollet 

Veronica Kuess 


