
 
 

Protokoll för Skälby Trädgårdsstadssamfällighetsförening styrelsemöte 2011-11-17 

1. Mötet öppnas av ordförande. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Att justera dagens protokoll utses Monica Lindstedt Käck. 

4. Uppföljning från förra mötet. 

 Trädgårdsavtalet har förlängts automatisk då ingen part har sagt upp avtalet. 

Avtalsansvarig stämmer av med Solens Trädgård. 

 Belysning carport stolpe vid vägen åtgärdat. Elektriker tipsade oss om att köpa på 

oss glödlampor till gatubelysningen då dessa snart inte går att köpa in längre. 

 Besiktningen från PEAB. Återstår en del punkter att åtgärda. Det som inte hinns med 

innan kylan slår till görs klart till våren. 

 Bredband. Comvesta som visat intresse tidigare har vi inte hört något mer ifrån. 

Punkten avslutas. 

 Fråga från Drivbänken om snöröjningen. Samfällighetens avtal täcker det mesta av 

deras område. Karta finns att informera Drivbänken om vad som täcks av avtalet 

samfälligheten har. 

 Gamla protokoll. Dessa har kommit in. Punkten avslutas. 

 Ändringen av sekreterarposten hos Lantmäteriet är klart. Punkten avslutas. 

 Kassör har stämt av med banken vilka som står som firmatecknare hos banken. 

Aktuella namn är uppdaterade hos banken. Punkten avslutas. 

  

5. Kommande möten.  

Nästa möte är planerat till den 10/1 2012. Plats Nidarosslingan 62. 

 Budgetförberedelser påbörjas under januari. 

6. Övrigt. 

 Fotbolls spelandet vid lekområdet mot Birkagränd togs upp. Beslutades att 

information om vilka hänsyn som gäller läggs ut på hemsidan till våren. 

 Comhem avtalet för hela samfälligheten går ut vid årsskiftet. Kontakt tas med 

Comhem om avtalet och vad som gäller framöver. 

 Nyckel till byggnad där vattenmätare sitter ska överlämnas av PEAB till 

samfälligheten, som själva ska sköta avläsningen framöver. 

 Vattenmätarställning, årsavstämning, ska lämnas in till kommunen. 

 Sena betalningar från boende av samfällighetens fakturor diskuterades. Det är 

speciellt en medlem som upprepade gånger inte betalar sina fakturor i tid. Trots 

påstötningar sker ingen förändring. Styrelsen tvingas nu ta fram förslag på andra 

åtgärder för påminnelser och avgifter.  

 



 
 

 

7. Mötet avslutas. 

 

Sekreterare    Justeras: 

 

Per-Erik Käck   Monica Lindstedt Käck 

 

 

 

   


