
  Protokoll nr 9 

Styrelsemöte nr 9 för Skälby Trädgårdsstad samfällighetsförening 
 
Datum: 22 oktober 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. Vi pratade lite om Lantmäteriutbildningen som hölls mellan 16-19. Monica, Magnus, Jonas 

Bäckius, Mikael (Micke) Wallgren från PEAB samt Jesper Windh från valberedningen var 

med. 

3. Rutschkanan kommer i v. 44. Installatörerna kontaktar Jirar. 

4. Underhållsplan för området måste upprättas. Monica tittar igenom gamla dokument som 
skrevs inför budgetarbetet. 
 

5. Ingen sand kvar i sandlådorna. Monica och Magnus pratar med Hussein i helgen.  
 

6. Jirar bokar Björkebyskolan till nästa ordinarie stämma till april 2009. Första handsval är 
onsdagen den 22/4. Andra hands val är den 29/4. Tiden är kl. 19. 
 

7. Fortfarande inget svar från Janne W på PEAB om isolering av förrådet som styrelsen ska 
sitta i. Jirar kontaktar Janne igen. 
 

8. Veronica med stöd av Monica förbereder utskick om att vi vill få in motioner till stämman i 
april. 
 

9. Vi står utan revisor pga missförstånd på PEABs sida. Vi vill fråga medlemmarna om vår 
revisor som var tänkt att tillträda nästa år, Jonas Bäckius, kan tillträda redan nu. Monica 
förbereder utskick med stöd av Veronica. 
 

10. Vi ska prenumerera på lagfartsbevis från Lantmäteriet. Veronica ringer Lantmäteriet.  
 

11. Vi måste upprätta en debiteringslängd inför ordinarie stämma nästa år. Senast mars! 
 

12. Arbetsfördelningen måste ses över! Just nu är det skevt belastat. 
 

13. Hemsidan är färdig att lanseras! Nuvarande adress är: www.hoolabaloo.se/skalby Titta 
igenom den och återkom med ev rättningar och förslag på dokument som vi kan lägga upp på 
hemsidan.  
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14. Vi har en mobil! Numret är 0761-109307. Den ska vara påslagen vardagar 20-21. Den 

cirkulerar mellan styrelsemedlemmarna. Den som har mobilen har även ansvar för att kolla 
styrelsens e-mail. Veronica har telefonen fram till nästa möte den 26/11. 
 

15. Förslag på att ta hit räddningstjänsten brandbil + polisbil för att de ska prata om 
brandsäkerhet och trafiksäkerhet. Monica kollar upp. 
 

16. -------- 
 

17. Nästa möte den 26/11 kl 19 är vi hos Jirar! 
 

18. Mötet avslutas. 
 

Vid protokollet 

Veronica Kuess 


