
STYRELSEMÖTE SKÄLBY TRÄDGÅRDSSTADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2010-08-25 
 
Närvarande: Magnus Rysjö, Monica Lindstedt Käck, Hackim El Yahiaoui, Joakim Karlsson, 
Ulrika Juto 
 

1. Mötet öppnas. 
 

2. Dagordningen godkänns. 
 

3. Hackim El Yahiaoui väljs till protokolljusterare. 
 

4. Uppföljning från förra mötet.  
- Grovsoprummet: Magnus Rysjö har varit in kontakt med Sita, som hänvisade till 

kommunen. Kommunen har kontaktats och ska återkomma med uppgifter om 
avtalstaxan. 

- Avtal (Comhem, Telia, Eon): Joakim Karlsson redovisade att det finns två elavtal: 
det ena med rörligt pris och en månads uppsägning, det andra med fast pris som 
löper till och med januari 2011. Peab har också ett avtal för motorvärmare med E-
on som vidarefakturerar till samfällighetsföreningen. Denna faktura har Monica 
Lindstedt Käck inte sett till. Joakim ska kontakta Peab och kontrollera vem de 
skickar fakturan till. Han berättade också att vi har rätt att förhandla om 
Teliaavtalet. Kostnaderna för bredband via fiber kan sänkas kraftigt om 
alla/flertalet hushåll tecknar sig hos en leverantör, men är det genomförbart? 
Joakim går vidare med att undersöka vilka möjligheter det finns att sänka 
kostnaderna hos olika leverantörer beroende på hur många hushåll som väljer att 
ansluta sig. Detta redovisas på nästa möte. 

- Underhållsplan. Magnus Rysjö tar kontakt med Jirar Jenee som är 
förvaltningsansvarig men inte närvarar vid dagens möte. 

- Formalisering av överlämning. Magnus Rysjö tar fram en checklista till nästa 
styrelsemöte. 

 
5. Informationsblad till medlemmar. Innehållet i informationsbladet, som ska gå ut i 

samband med vattenavläsningen den 15 september, diskuterades. 
 
6. Höststädning. Magnus Rysjö kontaktar Jirar Jenee för att fastställa ett datum för 

höststädningen. 
 

7. Fördelningen av arbetet i styrelsen diskuterades. Magnus Rysjös förslag är att 
involvera alla styrelsemedlemmar mer i arbetet, vilket bifölls av styrelsen. 

 
8. Kommande styrelsemöten. Följande datum fastställdes: 
28 september kl 19, Hedebyslingan 12 
26 oktober, Nidarosslingan 62, kl 109 
23 november, Nidarosslingan 9, kl 19 
14 december, Hedebyslingan 16 
 
9. Övriga frågor 
Ängsprojektet. Styrelsen beslutade att inkludera även gångvägen i Ängsprojektet. 
Gångvägen behöver underhållas för att inte växa igen. Frågan om hur man ska gå 
vidare med Ängsprojektet diskuterades. Hackim El Yahiaoui trar fram ett underlag till 
en enkät som går ut till samtliga hushåll i området och som undersökter hur de vill 
att ängen ska användas/vidareutvecklas. 
 
Bristen på lekplatser, speciellt för lite äldre barn, diskuterades. Joakim Karlsson kollar 
till nästa möte upp vad det kostnadsmässigt skulle innebära att sätta upp nya 
lekställningar.  
 



Monica Lindstedt Käck meddelade att det inkommit klagomål om att parkeringsplatser 
som är avsedda för besökare upptas av boende som har egen carport. Styrelsen 
beslutade att ta upp frågan i informationsbladet. 
 
10. Mötet avslutasl. 

 
 
 
 
 
Hackim El Yahiaoui 
Justerare 
 
 
 
 
Ulrika Juto 
Sekreterare 


