
  Protokoll nr 13 

Styrelsemöte nr 13 för Skälby Trädgårdsstad samfällighetsförening 
 
Datum: 28 april 2009 
Tid: 19.00 
Lokal: Hemma hos Monica och Magnus 
 
Närvarande: 
Jirar Jenee   (Jirar) 
Magnus Erixon   (Magnus) 
Monica Erixon   (Monica E) 
Veronica Kuess   (Veronica) 
Monica Lindstedt Käck  Monica L K) 
 
Ej närvarande: 
Anna Jacobsén (PEAB)  (Anna) 
Magnus Rysjö   (Magnus R) 
 
 
Mötet öppnat. 

Agenda: 

1. Styrelseuppdragsfördelning 

2. Reflektioner från årsmötet 

3. Blivande lokal 

4. Parkgruppen/Trädgårdsgruppen 

5. Farthindergruppen 

6. Övriga frågor 

 

1. Ordföranden: Monica Erixon (ledamot/ordförande, 1 år kvar) 

Kassör: Magnus Erixon (ledamot, 1 år kvar) 

Sekreterare: Veronica Kuess (ledamot, 1 år kvar) 

Ledamot: Jirar Jenee (vald på 2 år) 

Ledamot: Monica Lindstedt Käck (vald på 2 år) 

Suppleant: Magnus Rysjö (vald på 1 år) 

Suppleant: Anna Jacobsén (vald på 1 år) 

 

2. Vi tyckte att årsmötet gick bra. Det blev lite otydlig uppdelning om vem som var ledamot och 

vem som var suppleant. För att årsberättelsen ska bli lättare att skriva så ska vi spalta upp 

punkter per månad över vad som hänt så går det lättare att skriva berättelsen. 

 

3. Lokalen ska målas, Monica L K och hennes man ställer upp! Tack! Tak ska inhandlas, nytt 

lås ska sättas in, golv avvaktar vi med tills vi vet hur det ser ut. Internetuppkoppling blir någon 

billig trådlös. Vi ska lägga upp förfrågan på hemsidan om någon kan avvara bord och stolar. 

 



  Protokoll nr 13 

4. Fastigheterna nära ängen ska erbjudas att vara med i trädgårds-/parkgruppen. Magnus Rysjö 

som skrev motionen om att röja upp ängen borde vara med också. Susann Tsoumani kanske 

vill vara med? Vår trädgårdsmästare Hussein är lagledare för detta uppdrag. Monica E 

sammankallar trädgårds-/parkgruppen. 

 

5. Magnus Rysjö har redan förslag på div. farthinder och ska presentera dessa inför styrelsen 

så tar styrelsen beslut sedan. 

 

6. - Ska papperskorgarna bytas ut? Ska det sättas dit lock? Ska de tömmas oftare? Eller ska vi 

ens ha papperskorgar? 

- Angående Huseins trädgårdsuppdrag så har det kommit in en synpunkt om att han kanske 

inte ska utföra sitt trädgårdsarbete på helgerna. Monica E ska prata med honom om vilka 

tider som han kanske ska hålla sig till och Monica E ska även titta igenom vad det är hans 

ska göra åt oss enligt avtalet. 

- Vi diskuterade om hur vi ska göra vårt område/våra vägar säkrare för våra barn samt för att 

billisterna ska känna sig trygga med att framföra sina fordon utan att vara livrädda för att köra 

på lekande barn. Vi kom överens om att skriva ihop en uppmaning till samtliga i 

samfälligheten. Uppmaningen ska publiceras på hemsidan. 

 

7. Hur ska vi nå ut till medlemmarna om att vår främsta informationsspridnings källa är vår 

hemsida?  Ska vi skriva dit hemsideadressen på nästa räkning? 

 

Nästa styrelsemöte 19/5 kl 19.00 är hemma hos Veronica, Nidarosslingan 74 

 

Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet       Justerat av 

 

Veronica Kuess       Monica Erixon 


