
  Protokoll nr 8 

Styrelsemöte nr 8 för Skälby Trädgårdsstad samfällighetsförening 
 
Datum: 24 september 2008 
Tid: 19.00 
Lokal: Ordförandens bostad 
 
Närvarande: 
Jirar Jenee   (Jirar) 
Magnus Erixon   (Magnus) 
Monica Erixon   (Monica) 
Veronica Kuess   (Veronica) 
 
Ej närvarande: 

Hatam Khatoun Nema  (Hatam) 
Anna Jacobsén (PEAB)  (Anna) 
 
1. Mötet öppnat. 

2. Magnus Rysjö kom och visade hemsidan. Han tar hand om underhållet. 

3. Jirar kollar priser och leveranstid på två olika stora rutschkanor. Han kollar även om de kan 
montera rutschkanan. 
 

4. Monica och Magnus pratade med Hussein om snöplogningskostnader. De kommer att gå på 
ca 12500kr per månad i sex månader. Hussein tar hand om trottoarerna själv och anlitar en 
ett annat företag för vägarna. Företaget har en inställningstid på 12 timmar. Större behållare 
till sand (containter/silo?) och 3 mindre sandlådor ska införskaffas.  
 

5. ------ 
 

6. Kommunen skickar vattenräkningen per månad till oss. Monica försöker få dem att skicka 
räkningen en gång i kvartalet. Om inte detta går får vi be medlemmarna att läsa av vattnet en 
gång i månaden eller så får styrelsen försöka uppskatta vattenåtgången några månader 
framåt. 
 

7. Eken ska fällas men ligga kvar. PEAB fixar detta. PEAB röjer även ”slänten” bakom 
stentorget. 
 

8. På utbildningsdagen kommer Anna för att träffa oss och stämma av vissa punkter. Hon 
kommer inte att deltaga i utbildningen. 
 

9. Belysningen i carportarna ska ses över så de inte står och lyser jämt. Helst någon slags 
rörelsesensor eller något skymningsrelä. Vi ska även satsa på energisnåla lampor. Vem 
kollar detta? 
 

10. Jirar har kollat med Janne Wiklund angående isoleringen/inredningen av vårt styrelserum. 
Han har inte fått något svar. Jirar kollar igen med Janne om de kan stå för kostnaderna alt 
utföra arbetet. Om PEAB inte står för arbetet så fixar vi förrådet den 15/11. Vi får se om vi 
måste införskaffa material eller om PEAB sponsrar. 
 

11. Monica har pratat folk vid busshållplatsen för att höra vad de tycker om den nya busslinjen 
549. Mest undrar folk varför de måste åka till Jakobsberg istället för Barkarby. Vi ska kontakta 
SL angående trafikutbudet. Omläggning av 549? Samma sträcka med tätare turtider på 
morgnarna? Senare avgångar på vardagskvällar? 
 

12. ------ 
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13. Mötet avslutas. 
 

Vid protokollet 

Veronica Kuess 


