
  Protokoll nr 17 
 

Styrelsemöte nr 17 för Skälby Trädgårdsstad samfällighetsförening 
 
Datum: 3/9 2009 
Tid: 19.00 
Lokal: Hemma hos Monica och Magnus Erixon 
 
Närvarande: 
Jirar Jenee   (Jirar) 
Magnus Erixon   (Magnus E) 
Monica Erixon   (Monica E) 
Veronica Kuess   (Veronica) 
 
Ej närvarande: 

Magnus Rysjö   (Magnus R) 
Anna Jacobsén (PEAB)  (Anna) 
Monica Lindstedt Käck  (Monica L K) 
 
 
1. Mötet öppnat. 

2. Monica E har tagit bilder på fel och brister i området och skickat dessa till Janne W och 
Anna J på PEAB. Parkbänkarna som nötts i färgen får vi måla själva, Monica E tar reda på 
färgkoden. Förslag på att lägga upp bilderna på hemsidan och fråga medlemmarna om de har 
sett andra fel och brister någonstans. 
 
3. Jirar J har undersökt kostnad av papperskorgslock. De kostar 600kr styck och vi tänkte 
beställa 3. VI diskuterade om vi skulle sätta upp förbud mot att slänga hundbajs i dem men vi ska 
prata med Hussein om att han kan tömma dem oftare, 1 ggr per vecka. 
 
4. Vi ska sätta upp ”Varing för gupp” vid påfarten från Vikingavägen in till Nidarosslingan. Vi 
kollar på kostnad för ”Lekande barn”-skyltar vid infarten till småvägarna in till bostadshusen. 
 
5. Underhåll av de gemensamma utrymmena, Stentorget, Lilla lekparken och Stora 
lekparken. Det behövs rensas, oljas in, målas, spikas fast brädor, fyllas på sand/grus. Monica E 
tar reda på färgkoder till bänkar och ”Nymålat-lappar”. Vi ses den 20/9 kl 10 vid Stentorget. 

 
6. Vi behöver en underhållsplan inför våren. Monica E skriver ner några punkter till en 
underhållskalender till nästa möte och vi fyller sedan på. 
 
7. Monica E pratar med Hussein om att fylla på jord uppe vid änge. Hon pratar även med 
honom om avtal inför nästa år. Vi skriver en specifikation om vad vi vill att han gör och han får ta 
ställning till det. 
 
8. Vi kommer inte att använda oss av samma snöröjningsfirma som sist. Vi ser oss om efter 
en ny firma. 
 
9. Valberedningen ska ha möte och vill ha med en styrelsemedlem vid det mötet. Vi har 
föreslagit att de kan vara med vid vårt nästa styrelsemöte. 
 
10. Vi behöver inte begära pengar från medlemmarna gällande farthindren. Lägg upp denna 
info på hemsidan. 
 
11. Vi behöver skriva ihop en årsberättelse inför nästa årsmöte i vår. 
 
12. När det är regnigt någon dag så ska vi ut och fota hur vattnet rinner/lägger sig när det 
regnar. 
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13. Vid nästa möte kvitterar vi ut nycklar till lokalen. Jirar skriver ihop en kvitteringslista. 
 
14. Möbler till lokalen! Jirar kollar om han kan ta gamla möbler, som ändå skulle slängas, 
från jobbet. 
 
15. Nästa styrelsemöte blir den 8/10 kl.19. i lokalen (om möbler finns) ☺ 
 
16. Mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

Veronica Kuess 

Justerat av 

Monica Erixon 


