
Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen Skälby Trädgårdsstadssamfällighetsförening

Datum/nr: 2012-06-13/04

Tid: 18:30
Plats: Hedenbyslingan 20

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
• Mötet öppnas

§ 2 Val av sekreterare
• Stefan för protokoll

§ 3 Val av justerare
• Lennart och Daniel

§ 4 Godkännande av dagordning
• Dagordningen godkändes

§ 5 Föregående protokoll
• Föregående protokoll genomlystes utan synpunkter

§ 6 Ekonomisk förvaltning
• Daniel kontaktar Handelsbanken för att reda upp kontofrågorna.
• Styrelsen tittar i bokföringsprogrammet i den av Monika överlämnade sff-datorn
• Vi har ytterligare frågeställningar ang rutiner med UBC, detta hanteras med vår 

förvaltare.

§ 7 Uppföljning kring häckar och staket.
• Berörda har informerats, samtliga har dock inte åtgärdat enligt uppmaningen. 

Styrelsen informerar berörda ytterligare en gång om kommunens krav samt att 
överlämning av ärendet sker till Järfälla kommun.

§ 8 Kontakt med Peab, målning av parkeringsrutor, garantibesiktning mm.
• Daniel har kontaktat PEAB angående detta, dock har återkoppling inte skett 

gällande stuprören.  PEAB har en underleverantör som åtgärdar målning av p-
rutor, detta kan komma att bli en temporär lösning då det krävs regnfritt under en 
tid för att färgen ska sitta kvar. Daniel kontaktar Jan Wiklund i ärendet. Det 
kommer att genomföras en markbesiktning av förra årets planteringar i slutet av 
juni.

§ 9 Genomgång trädgård + snöröjningsavtal
• Upphandling av dessa två avtal skall ske.



§ 10 Inkomna frågor från medlemmar
• Daniel redogjorde för inkomna frågor och svar från våra medlemmar

§ 11 Övriga ärenden
• Ersättning för nedlagt arbete i samband med överlämning av ekonomisk 

förvaltning med mera diskuterades. Ytterligare information efterfrågas innan 
ärendet kan hanteras.

• Då frågan om stenar från PEAB är förhållandevis dyrt kommer vi att kontrollera 
priser via Malms, Stefan tar detta ärende.

• Vid rutschkanan på stora lekplatsen saknas en trapp, styrelsen undersöker om det 
förhindras genom regulatoriska krav om en sådan sätts upp.

§ 12 Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 15/8 kl 18.30, Hedebyslingan 20

§ 13 Mötets avslutande


