
 
 

Protokoll för Skälby Trädgårdsstadssamfällighetsförening styrelsemöte 2012-01-10 

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

ordförande i Drivbänkens BRF. Valberedningen, Linda Isaksson Lööw och Jesper Windh, del av mötet. 

1. Mötet öppnas av ordförande. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Att justera dagens protokoll utses Christian Planebrink. 

4. Valberedningen. 

Valberedningen var inbjuden för att informera styrelsen och bli informerade inför kommande 

årsstämma. 

Mötet gick igenom vad som behöver göras inför årsmötet. När motioner ska vara inne och att 

information om detta läggs ut på hemsidan. Vilka ledamöter som är för omval eller ska 

ersättas. Joakim och Christian meddelar att de inte fortsätter med sina uppdrag i styrelsen. 

Valberedningen blev informerade om vilken arbetsbelastning det är för roller som ska 

ersättas i styrelsen. BRF-föreningarna bör ha representant med i styrelsen då de ingår i 

samfälligheten. 

4. Uppföljning från förra mötet. 

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

Avtalsansvarig stämt av detta med Solens Trädgård. 

 Belysning carportar och gator finns glödlampor att köpa fram till 2015. 

 Fråga från Drivbänken angående samfällighetens snöröjningsavtal. Per-Erik och 

Stefan D utreder vad som gäller för den markbit som idag inte ingår i avtalet. Avtalet 

omförhandlas i så fall om det behövs. 

 COMHEM avtalet löper vidare till 2014. OBS att uppsägningstiden är 1 år innan 

avtalets slut. 

 Sekatören tecknat eget avtal med COMHEM men oklart om de kan ha eget avtal. Om 

detta fungerar rent tekniskt om samfälligheten skulle byta leverantör. Joakim 

kontaktar Sekatören om vad som gäller för deras avtal med COMHEM. 

 Nyckel till vattenmätare har vi fått från PEAB. Vi läser numera av mätarna själva. 

 Styrelsen undersöker vidare möjligheten att driva in alternativt sälja fakturor där 

upprepade sena betalningar förekommit. 

6. Årsmötet. Lokal måste bokas. Joakim undersöker vilken lokal vi kan boka. 

7. Budgetförberedelser. Förslag ska tas fram till årsstämman. Ordförande och kassör tar 

fram budgetförslag. 

8. Kommande möten.  

Nästa möte är planerat till den 15/2 2012. Plats Nidarosslingan 62. 

9. Övrigt. 



 
 Drivbänken har problem med biltrafik in i området närmast industriområdet vid 

FROMM. Förslag på att kontakta PEAB för att lägga ut någon större sten som hindrar 

trafiken. 

 Till nästa möte ta upp fråga om felparkerade bilar. 

 

10. Mötet avslutas. 

 

Sekreterare    Justeras: 

 

Per-Erik Käck   Christian Planebrink 

 

 

 

   


