
Styrelsemöte Skälby Trädgårdsstads samfällighetsförening 2011-06-22 

 

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. 

a. Joakim Karlsson valdes att justera dagens protokoll. 

4. Uppföljning av punkter  

 Köpebrev för fastighet 46:17: 

Kompletterande handlingar har skickats in till Lantmäteriet. Vi avvaktar svar. 

 Blomlådor vid lekparken vid ängen:  

Medlem har kommit med synpunkter på placering och om det inte ska vara staket 

också. Joakim kontaktar medlemmen för att tillsammans gå igenom åtgärderna på 

plats. 

 Projekt Ängen:  

Bänkar med bord finns att köpa in. Beroende på om intresse att utnyttja detta blir 

stort kan ytterligare bänk köpas in senare. 

 

Diskussion om fotbollsmål på ängen: Monica undersöker med samfällighetens revisor 

om det finns några hinder emot att köpa in ett mål samt om ansvarsfrågan för 

samfälligheten om vi ställer dit ett mål. Om inget hinder finns så kan ett fotbollsmål 

köpas in. Pris ska tas fram inför eventuellt inköp.  

Beslutas att en bänk med bord och fotbolls mål köps in för totalt max 6 000 kr 

 Skrivelse till kommun och polis gällande Vikingavägen: 

Christian har fått svar från både Polisen och Kommunen. 

Polisen lägger in vägsträckan i sina planer för vilka sträckor övervakning kommer att 

göras under 2012. 

Kommunen svarar att de kommer att titta på ärendet vad gäller vägen om området. 

 Asfaltering av Peab: 

Kommer att genomföras inom den närmaste veckorna. 

Tjälsprickorna som finns kommer att besiktigas av besiktningsman för förslag till 

vidare åtgärd. Detta görs efter semesterperioden. 

 Farthinder: 

Då befintliga farthinder börjar bli slitna samt att medlemmar efterfrågat fler har 

offert begärts in för inköp av fler. 

Vid infarten kommer det att asfalteras på höjden så mycket det går för att sikten ska 

bli så bra som möjligt över det staket som finns uppsatt mot Vikingavägen på en av 

fastigheterna. Vi avvaktar och ser hur sikten blir efter asfalteringen. 

 Avtalet om snöröjning är påskrivet och klart. 

 Tomter vid Hedebyslingan: 

Joakim har fått svar från Lantmäteriet vad som gäller. De boende har ingen rättighet 

att göra ingrepp i samfälld mark som t.ex. plantering av häck. Styrelsen tar fram en 



skrivelse samt kallar till ett möte med de berörda fastighetsägarna. Skrivelsen tas 

fram till nästa styrelsemöte i augusti. 

5. Områdesbesiktningen: Denna är genomförd och de punkter som det anmärkts på 

kommer att åtgärdas. 

6. Sekreterarposten: 

Då nuvarande Sekreterare avsäger sig uppdraget ska ersättare utses. Förslaget är att 

Per-Erik Käck tar över Sekreterarsysslan. 

Joakim har pratat med valberedningen om detta och för att inte behöva ordna med 

fyllnadsval och omregistrering hos Lantmäteriet väljs Per-Erik till Sekreterare och 

ingen mer person tas in i styrelsen. Därmed kvarstår suppleant och inget fyllnadsval 

behöver hållas. 

7. Kommande möten: 

Nästa möte blir den 23 augusti kl. 19:00. Nästkommande möten som kommer att 

hållas med ca 6 veckors mellanrum blir prel. 4 oktober och nästföljande 22 

november. 

 

8. Övriga frågor: 

Information upplagd på hemsidan om att besöksparkeringarna är till för besökare 

och inte för de boende och att detta måste respekteras. Frågan är vad styrelsen kan 

göra mer om denna uppmaning inte följs. 

 

Bredbandsupphandlingen: Joakim har blivit kontaktad angående denna och en ny 

offert kommer att överlämnas till Joakim.  

Det kommer även en offert på att ordna fjärravläsning av vattenmätare i området. 

Styrelsen tycker detta låter som ett dyrt förslag.  

 

Vattenavläsning ska göras nästa gång till den sista september. 

 

Sopor och trasiga lampor: Joakim har fått synpunkter på att det slängs allt möjligt i 

gemensamma soprummets sopkärl.  

Skrivelse läggs ut på hemsidan om soporna. 

Lampor som är trasiga kontrolleras av Christian och Joakim. 

 

Problem med fotbollsspel mot Birkagränd: Styrelsen diskuterade synpunkterna som 

kommit från boende som är påverkade av detta. Styrelsen beslutar att avvakta inköp 

av fotbollsmål till ängen och om detta kan göra att problemet löses. 

 

Mötet avslutas. Vi tackade alla Undine för hennes insats i styrelsen och beklagade att 

hon måste avsäga sig uppdraget. 

 

Vid protokollet :   Justerare: 

 

 

 

Per-Erik Käck    Joakim Karlsson 


