
Styrelsemöte Skälby Trädgårdsstads samfällighetsförening 2011-05-17 

 

 

Närvarande:  Joakim Karlsson, Monica Lindstedt-Käck, Per-Erik Käck, Christian Planebrink, Undine 

Ekblad-Lindström 

 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordning 

3. Val av justerare 

4. Uppföljning av punkter  

 

 Samfällighetens nya stadgar är klara. Registerutdrag finnes 

 Överlämningar från tidigare styrelse är så gott som färdiga. Samtliga nycklar är dock 

ännu inte överlämnade till nya styrelsen.  

 Köpebrev för fastighet 46:17 har felaktig datum. Vi inväntar nytt 

 

 Uppdatering på hemsidan ang. fakturadatum mm är klart 

 Styrelsens Login för hemsidan är utlämnade och klara. Mail till styrelsens g:a adress 

vidarebefordras till Joakim 

 Styrelsen kontaktar Peab för hjälp med staket runt lekplatsen, lilla torget. Detta då 

det egentligen saknas från början (olycksrisk för barnen) 

 

 Sluttid för idéer projekt Ängen var den 15 maj. Joakim tar bort från hemsidan. 

 Diskussion om vad som kan göras. Kontroll görs med Lantmäteriet om vad som 

               är tillåtet, tex fotbollsplan lösa eller fasta mål, plantering mm 

 Skrivelse till kommun ev polis gällande Vikingavägen ordnas av Christian. Skickas till 

tidigare kontaktpersoner . 

 

 Vecka 18 börjar asfaltering mm åtgärdas av Peab. Frågan ställdes om vad görs åt 

tjälsprickorna som finns. Frågan utreds.  Joakim har meddelat Peab att han kan 

närvara. Eftersöker även besiktningsprotokoll. Samtliga ytor behöver undersökas 

med Peab även små gångvägar 

 Information om städdagen har skett via hemsidan och via anslag (Brf Sekatören).  

Container är beställd. 

 

5. Genomgång och planering av uppgifter mm  inför vårstädningen den 21 maj. 

Christian ordnar med inköp av mat och dryck mm 

6. Styrelsen meddelar leverantörer om kontaktperson i samfälligheten. Detta för 

leveranser och felavhjälpning mm. Detta pga störningar på bredband samt Eons 

problem med fjärravläsning. 

7. Övrigt 

 

Översyn av  de grå husen angående målningen pågår 

Beviljas staket vid carport Hedebyslingan 3 för att hindra onödigt spring i häcken 

Utredning gällande tjälsprickor i asfalt vid carport ska göras 



Undine undrade om samfällighetens yta nuvarande grusplan med plank . Grusplanen 

nyttjas ej så Brf Sekatören skulle vilja göra något mer användbart  tex gräs, berså, 

sittgrupp eller dyl. Troligtvis inget hinder men Joakim undersöker vad man får göra 

på marken. 

 

Brf.Sekatören ser till att snabba upp fakturahanteringen 

Frågan om Grannsamverkan diskuteras. Undine meddelar att Sekatören kommer att 

ansluta sig. Informationsmöte den 18 juni hos närpolisen Jakobsberg. Bra om det 

kommer upp skyltar. 

 

 

 

Nästa möte blir den 22 juni -2011 kl 19.00 (hos Monica och Per-Erik) 

 

 

 

 

 

Vid protokollet :                                                          Justerare: 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


