
Protokoll styrelsemöte 
 
Styrelsemöte för föreningen Skälby Trädgårdsstadssamfällighetsförening 
 
Datum/nr: 2012-05-09/03 
 
Tid: 18:30 
Plats: Hedenbyslingan 20 
 
Dagordning 
 
§ 1 Mötets öppnande 

• Mötet öppnades av ordföranden 
 
§ 2 Val av sekreterare 

• Stefan Djerf vid protokollet 
 
§ 3 Val av justerare 

• Lennart och Daniel justerar protokollet 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 

• Dagordningen godkändes 
 
§ 5 Föregående protokoll 

• Inga synpunkter på föregående protokoll 
 
§ 6 Ekonomisk förvaltning 

• Signerat kontrakt tillbaka från UBC. 
• Daniel sammanställer information till Stefan för vidare befordran till UBC, 

innehåller aviseringar avseende vatten, tomtyteavgift, samfällighetsavgift, tv 
samt eventuell förseningsavgift. Även information om bank och kontaktinfo. 

 
§ 7 Trafikhinder 

• PEAB kan leverera stenar för att förhindra biltrafik där biltrafik inte skall vara.  
Styrelsen inventerar var stenar skall placeras och beställer dessa av PEAB. 

• Styrelsen beslutar att köpa in 9 st farthinder (totalt 3 hinder). 
 
§ 8 Regler kring häckar och staket. 

• Styrelsen har inhämtat kraven för häckar och staket från Järfälla kommun. 
Informationen läggs ut på hemsidan samt i brevlådor för berörda hus, där 
framgår att detta ska åtgärdas senast sista maj. 

 
§ 9 Kontakt med Peab, målning av parkeringsrutor, garantibesiktning mm. 

• Daniel har talat med representanter från PEAB (Thomas) som skulle 
undersöka vem som skall utföra arbetet. Ingen har hänt i ärendet ännu, Daniel 
tar förnyad kontakt. 

• Stuprör på carportarna ej anslutna, Daniel skicka mail om detta. 
 



§ 10 Stopp i avloppsrör. 
• Avlopp från Brf Sekatören har vid två tillfällen slammat igen. Rörfirman 

finner det märkligt att stoppen uppkommit. Enligt rörfirman kan det vara 
problem med rören i form av skarv som gått isär eller trasigt rör. Styrelsen 
kommer att anlita rörfirman för att filma rören och därmed fastställa om det 
finns problem med rören och säkerställa dess funktion. 

 
§ 11 Belysning lekplatser 

• Glödlampor beställda dock ej levererats. Daniel ansvarar för att kontrollera 
samt föreslå eventuella kompletteringar. 

 
§ 12 Inkomna frågor från medlemmar 

• Daniel redogjorde för inkomna frågor och svar från våra medlemmar 
 
§ 13 Övriga ärenden 

• Daniel ser över länkning till Brf’er (www.brfdrivbanken.com och 
www.hemsidan.com/sekatoren ) från Skälby Trädgårdsstads hemsida. 

• Information om biltvätt läggs ut på hemsidan. 
 
§ 14 Nästa styrelsemöte 

• Onsdagen den 13/6 kl 18.30, Hedebyslingan 20 
 
§ 15 Mötet avslutandes 
 
 
 
 
__________________________ 
Stefan Djerf 
 
 
Justeras av: 
 
 
__________________________             __________________________  
Lennart Öberg               Daniel Fagerberg 
 


