
  Protokoll nr 15 
Styrelsemöte nr 15 för Skälby Trädgårdsstad samfällighetsförening 
 
Datum: 17 juni 2009 
Tid: 19.00 
Lokal: Hemma hos Monica Lindstedt Käck 
 
Närvarande: 
Jirar Jenee   (Jirar) 
Magnus Erixon   (Magnus E) 
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. 

Samtliga farthinder är snart på plats! Mest positiva synpunkter på dem hittills. Positionerna där de 
är nu får utvärderas, särskilt de farthinder som finns på de mindre vägarna.  
 
Ängen 
Efter Midsommarhelgen går Monica E ut med info om att boende gärna får vara med och röja 
ängen 27-28/6. Det är markerat vad som ska bort och en container kommer att finnas.  
 
Lokalen/Styrelserummet 
Magnus E och Monica E köper tak och skruv som finns tillgängligt till den 23/6 då Monica L K, 
Magnus R och Jirar träffas kl. 18 för att sätta upp innertaket. De gör så långt de kan och 
meddelar statusen till resterande av medlemmarna i styrelsen, så att nästa ”lag” eventuellt får ta 
vid. 
 
Vattenavläsning 
Jirar delar ut vattenavläsningslapparna. Avläsning 30/6 och inlämning till Veronica senast 2/7. 
Veronica skickar Excelfilen den 3/7 till Magnus E och Monica L K. 
 
Semestrar: Styrelsen gör sommar uppehåll fram till den 27/8, givetvis svarar vi på mail under 
denna tid. 
 
Övriga frågor  
- Vi måste bli bättre på att komma i tid till mötena. 
- Vid ”vanliga” möten ska vi försöka hålla möteslängden till max 1,5 timmar. 
- Kallelsen med agenda ska skickas en vecka innan mötet. 
- Ändring på hemsidan, Monica L K ska inte stå som avtalsansvarig, det är Jirar som är det. 
- Informationen om cyklande barn (NTF) på hemsidan ska borde ses över. Monica L K hade 
synpunkter på hur informationen var skriven. Magnus R och Monica E tittar på det. 
- Informationen under rubriken ”Aktuellt” på hemsidan är inte alltid aktuell. Magnus R tittar på det. 
- Jourtelefonen är tagen ur bruk pga av låg aktivitet. Info om detta ska läggas upp på hemsidan. 
- På hemsidan vill vi uppmana boende att kontakta oss om det är nåt de grubblar på/undrar över. 
- Ny cylinder till bägge dörrar in till styrelserummet är inköpt! Vi som har nycklar till nuvarande 
cylinder lämnar tillbaka dem omgående. 
- Järfälla låsservice ger 15% rabatt på lås o dyl men man måste få ett intyg från styrelsen för att 
ta del av erbjudandet. Info om detta ska upp på hemsidan. 
 
Nästa styrelsemöte blir den 27/8 kl 19 hemma hos Magnus Rysjö, Hedebyslingan 16 
 
Mötet avslutat. 

 

Vid protokollet        justerat av 

Veronica Kuess        Monica Erixon 


