
Styrelseprotokoll Skälby Trädgårdsstad Samfällighetsförening 
Datum: 2012-03-28 
Protokollnr: 2012-03-28/02 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
§ 2 Val av sekreterare 

• Stefan Djerf vid protokollet 
 

§ 3 Val av justerare 
• Daniel och Marie justerar protokollet 

 
§ 4 Godkännande av dagordning 

• Godkändes 
 

§ 5 Föregående protokoll 
• Inga synpunkter på föregående protokoll 

 
§ 6 Ekonomisk förvaltning 

• Endast en av de fyra som fått offertförfrågan har inkommit. Vi har därmed utvärderat 
två offerter och styrelsen beslutar att gå vidare med UBC. Avtalet skrivs tom 2013-12-
31, en uppsägningstid ska finnas angiven i kontraktet, detta saknades uppgift om i 
offerten. 
 

§ 7 Datum samt plan för vårstädning 
• Datum för vårstädningen blir 2012-04-22. Aktiviteten för dagen blir att skotta/kratta ut 

jord på gräsmattan vid ängen samt att så gräs på denna yta. Medlemmar från styrelsen 
kontrollerar om övrigt behöver beställas, tex olja för möbler. Även fartgupp skruvas 
fast. 

o Hussein beställer jord och gräs, Daniel pratar med honom 
o Daniel beställer container till fredagen innan städningen. 
o Sandlådor fylls på av Hussein förutsatt att kostnaden är rimlig 
o Hussein gödslar gemensamma gräsytor, Daniel kontrollerar avtalet om detta 

ingår i gällande avtal. 
o Korv och dricka inköps för tillfället 
o Daniel lägger ut information på hemsidan 

 
§ 8 Stopp i avlopp 

• Monica betalar fakturan för stoppet i avloppet uppe vid Hedebyslingan. Daniel 
kontrollerar med rörfirman för att utreda orsaken till stoppet. Därefter beslutas om 
vidare åtgärder krävs. 
 

§ 9 Parkering utryckningsfordon 
• Parkering är endast tillåten på därför markerade ytor överallt annars råder 

parkeringsförbud. Information om parkering läggs på hemsidan. 
 

§ 10 Övriga ärenden 
• Häckar mot gemensamma ytor och skog samt annan utrustning på dessa ytor. Vid 

nästa styrelsemöte beslutas om information till de boende. 
• Lennart kontrollerar regulatoriska krav för säkerhet etc. 



• Tidredovisning för arvoden. Två timmar anges för varje styrelsemöte, övrig nerlagd 
tid redovisas per timme. 

• Vid nästa möte delas uppgiften om extra belysning vid lekplatser ut 
 

§ 11 Nästa styrelsemöte 
• Nästa möte är 2012-05-09, Hedebyslingan 20 kl 18.30. 

 
§ 12 Mötets avslutandes 
 
 
 
Stefan Djerf 
 
_________________________________ 
 
 
Justerat 
 
Daniel Fagerberg   Marie Björn 
 
_________________________________ _____________________________ 


