
  Protokoll nr 14 

Styrelsemöte nr 14 för Skälby Trädgårdsstad samfällighetsförening 
 
Datum: 19 maj 2009 
Tid: 19.00 
Lokal: Hemma hos Veronica 
 
Närvarande: 
Jirar Jenee   (Jirar) 
Magnus Erixon   (Magnus) 
Magnus Rysjö   (Magnus R) 
Monica Erixon   (Monica E) 
Monica Lindstedt Käck  (Monica L K) 
Veronica Kuess   (Veronica) 
 
Ej närvarande: 
Anna Jacobsén (PEAB)  (Anna) 
 
Mötet öppnat. 

Magnus Rysjö visade vad han hade tagit fram för uppgifter kring farthinder. Budgeten är på max 
45000kr och vi kan få ca 12 farthinder för detta. Direkt efter att mötet hade öppnat så gick 
styrelsen runt i området kring för att höra efter hur de boende upplevde farten inne på 
”småvägarna”. Det var blandade reaktioner, de flesta upplevde inte farten som något problem 
men tyckte att farten på ”raksträckan” vid infarten till Trädgårdsstaden var för hög och att vi skulle 
koncentrera oss på att sätta farthinder där. Styrelsen har godkänt upplägget för farthinder och 
Magnus R kontaktar firman och beställer detta. Farthindren är mobila och om det visar sig att de 
inte gör så stor nytta vid en viss position så kan de flyttas. 
 
Ängen projektet ska påbörjas:  

• Monica E ska sammankalla en grupp som ska vara med och komma med förslag, de 
närmaste grannarna intill ängen ska vara med. 

• Vi kommer att börja med att röja ängen (sly, stubbar och några få träd i dåligt skick ska 
tas ned), en container ska beställas inför röjningen. 

• Magnus E kan låna en bobcat från sin arbetsplats. 
• För att spara pengar så ska vi sannolikt ta hit jordmassor (beroende på kvaliten) som folk 

vill bli av med, detta kan vi hitkört gratis, eller för en lite penning. Vi får vara medvetna om 
att denna transformering av ängen kommer att ta ungefär ett år.  

• Gräset sås på hösten, till våren så kan vi plantera växter. 
 

Styrelserummet är färdigmålat och ser jättefint ut. Ett säkerhetsskåp har vi fått dit. Det var gratis 
men frakten kostade. Nu ska taket på plats och det gör Magnus R och Magnus E.  
 
Den trasiga bänken vid stentorget är ett försäkringsärende som PEAB tar hand om eftersom de 
fortfarande är ansvariga för området. 
 
Etableringsbesiktning av marken är beställd. 
 
Nästa styrelsemöte blir den 17/6 kl 19 hemma hos Monica Lindstedt Käck, Nidarosslingan 62 
 
Mötet avslutat. 

 

Vid protokollet       justerat av 

Veronica Kuess       Monica Erixon 


