
Protokoll styrelsemöte 
 
Styrelsemöte för föreningen Skälby Trädgårdsstadssamfällighetsförening 
 
Datum/nr: 2012-10-10/06 
 
Tid: 18:30 
Plats: Hedebyslingan 20 
 
Dagordning 
 
§ 1 Mötets öppnande 

• Ordföranden öppnade mötet 
 
§ 2 Val av sekreterare 

• Stefan är sekreterare för mötet 
 
§ 3 Val av justerare 

• Daniel och Lennart justerar protokollet 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 

• Dagordningen godkändes 
 
§ 5 Valberedningen (Hussein) välkomnades till mötet 

• Hussein fråga om styrelsen vill sitta kvar. 
a. Daniel informerade om att Marie hoppade av styrelsen innan första 

mötet. Vi informerade om styrelsen arbete samt att det kommer att 
behövas en resurs till i styrelsen inför nästa år, inte pga 
arbetsbelastning utan för att göra styrelsen mindre känslig för frånvaro 
etc. 
Hussein tar med sig frågan och ska börja bearbeta medlemmarna inför 
nästa mandatperiod. 
Styrelsen tackade Hussein för deltagandet på mötet. 

 
§ 6 Föregående protokoll 

• Efter vidare undersökning av styrelsen har det visat sig att ett nytt 
medlemsregister inte är nödvändigt i dagsläget då vi kan få information via 
Lantmäteriet. 

 
§ 7 Ekonomisk förvaltning, aviutseende 

• Frågetecken från medlem avseende avier då det står ”hyres och avgiftsavi” på 
fakturan. Specificering går att ändra samt kommer att vara utförlig vid 
kommande fakturering, i övrigt görs inga förändringar. 

• Ekonomin redovisades, ett fåtal fakturor är fortsatt ej betalade. 
 
§ 8 Uppföljning trädgård + snöröjningsavtal 

• Enligt tidigare beslut. 
 



§ 9 Uppföljning trapp vid rutschkana 
• Lennart har kontrollerat vad som gäller. Kommunen har inga åsikter i frågan 

utan det är upp till Samfälligheten att besluta om byggnaden av en trapp. 
 
§ 10 Höststädning 

• 28/10: 
• Allmän städning av området  
• Ta in fartguppen 
• Byte av träramar runt träden, inköp av trallskruv och virke, Lennart och 

Hussein ansvarar för detta. 
• Korv, bröd och läsk. 150 korv + bröd, 3 flak läsk och 50 festis, ketchup och 

senap inköps av Stefan. 
• Reflextejp inköps och sätts upp på stolpar för att öka synligheten av dessa. 
• Information läggs i brevlådorna 

 
§ 11 Frånluftsvärmepumpar 

• Stefan kontaktar PEAB för att utreda garantifrågan avseende pumparna. 
 
§ 12 Budget 2013 

• Separat budgetmöte planeras av Daniel. 
 
§ 13 Inkomna frågor från medlemmar (inga) 
 
§ 14 Övriga ärenden 

• Då klagomål inkommit angående bristande respekt för gällande 
parkeringsregler i området avser styrelsen att utreda möjlighet till 
parkeringsövervakning. 

• Offert inväntas avseende belysning vid lekplatser. 
 

§ 15 Nästa styrelsemöte 
• 2012-11-21 kl 18.30, Birkagränd 10 

§ 16 Mötets avslutande 

 

 

__________________________________ 

Stefan Djerf 

 

Justeras: 

_______________________________ __________________________________ 

Lennart Öberg  Daniel Fagerberg 


