
Styrelsemöte Skälby Trädgårdsstads samfällighetsförening 2011-08-23 

 

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

ordförande i Drivbänkens BRF. 

 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordning 

3. Val av justerare. 

a. Christian Planebrink valdes att justera dagens protokoll. 

4. Brf Drivbänken: Ordförande Stefan Djerf informerade om Drivbänkens brf. Vi 

informerade Stefan om samfällighetens verksamhet och ansvarsområden. Stefan ska 

ta fram vilka adresser som tillhör Drivbänken. Stefan får information inför våra 

styrelsemöten och är välkommen att delta. 

5. Köpebrev: Alla påskrifter ska vara OK och handlingarna inskickade till Lantmäteriet. 

Vi avvaktar deras svar. 

 Staket vid torget: Oklart vad de omkringboende vill och ingen respons på frågor från 

styrelsen som härmed ser ärendet som avklarat.  

 Projekt Ängen:  

Bänkar med bord är inköpta samt ett fotbollsmål. Styrelsen godkänner att 1 mål och 

2 bänkar är inköpta inom den budget som tidigare beslutats. Utdrag ur föregående 

protokoll: ” Beslutas att en bänk med bord och fotbolls mål köps in för totalt max 6 

000 kr”. Projektet avslutas. 

 Skrivelse till de boende på Hedebyslingan som utökat sina tomter: 

Skrivelse tas fram av styrelsen för att upplysa berörda fastighetsägare vad som gäller 

för samfälld mark. Skrivelsen delas ut samt läggs upp på hemsidan. 

 

6. Inbetalning webbhotell/hemsida: Underlag för betalning av webbhotellet tas fram av 

Joakim och meddelas Monica. 

7. Sekreterarposten: Ny sekreterare måste anmälas till Lantmäteriet eftersom 

sekreteraren står som firmatecknare. Joakim tar fram underlag för detta som sedan 

skickas in. 

8. Faktura dricka/smörgåsar till årsstämman: 

Inköp ska vara godkända av styrelsen innan de genomförs. 

SITA fakturan: Med anledning av strulet med denna faktura och felaktiga adresser så 

måste vi vara noga med att se till så adresser uppdateras när det byts folk i styrelsen. 

9. Kommande möten: 

Nästa möte blir den 4/10 hos Joakim. Prel. kommande möten 15/11 hos Christian 

och nästa den 10/1 2012 hos Monica och Per-Erik. 

 

10. Övriga frågor: 

 Vattenavläsning som ska göras till den 30/9 ska endast kunna lämnas omkring detta 

datum. Informationsbrev tas fram. Monica skickar ut detta omkring den 17/9. 

Avläsning kan sedan lämnas på hemsidan mellan den 26/9 till 3/10. 

 COMHEM avtalet ska uppdateras med rätt antal anslutna hushåll. Per-Erik ordnar 

detta. 



 Höststädningen beslutades att ingen städdag hålls i år. Styrelsen återkommer om 

vårstädningen. 

 Avtalet för trädgårdsskötseln tas upp på styrelsemötet den 4/10. 

 Försäkring: Per-Erik tittar igenom detta till nästa möte. Gäller speciellt vilka 

självrisker och andra avgifter vi kan få betala vid en av. skada. 

 BAUHAUS kort kontrolleras av Per-Erik. Det ska vara makulerat. 

 Trasig beläggning i carport. PEAB har börjat att åtgärda dessa skador. 

 Felaktig adress hos Järfälla låsservice. Den är ändrad. 

 Trasig belysning i carportar är åtgärdad. Lampor är bytta. 

 Asfaltering vid de nya lägenheterna har orsakat vattenpölar. PEAB är meddelade 

detta via mejl. 

 Bredbandsupphandling: Två alternativ från COMVESTA AB. Avtalet med Telia och 

COMHEM kontrolleras så vi kan ta in annan operatör i området. Mer information tas 

fram innan ett förslag kan presenteras för medlemmarna. 

 Avflyttade från husen sköter själva avläsning av vatten och el. 

 Farthindren: Det saknas och finns behov för fler. Beslutas att två kompletta 

farthinder köps in. Kostnad ca 9 000:-kr. 

 Avfallskvarn finns nu installerad i ett av husen. Detta är godkänt av kommunen och 

samfälligheten. 

 

Vid protokollet:   Justerare: 

 

 

 

 

 

Per-Erik Käck    Christian Planebrink 


