
Protokoll styrelsemöte 

 
Styrelsemöte för föreningen Skälby Trädgårdsstadssamfällighetsförening 

 

Datum/nr: 2014-08-19/03 

 

Tid: 18:30 

Plats: Nidarosslingan 62 

 

Närvarande: 

Daniel Fagerberg 

Patrik Johansson 

Stefan Djerf 

Lennart Öberg 

 

Dagordning 

 
1. Mötets öppnande 

a. Daniel öppnade mötet 

2. Val av sekreterare 

a. Stefan valdes till sekreterare 

3. Val av justerare 

a. Daniel justerar protokollet 

4. Godkännande av dagordning 

a. Dagordningen godkändes 

5. Föregående protokoll 

a. Föregående protokoll granskades utan synpunkter 

6. Ekonomisk förvaltning 

a. Vi ligger i plan med budget, en budgetuppföljning tas fram och 

presenteras efter nästkommande styrelsemöte. 

b. En preliminär budget kommer att presenteras för BRF:er i november 

2014. 

7. Målning av gemensamma utrymmen 

a. En kravlista tas fram samt skickas till tre leverantörer för offert. 

8. Informationsmöte med BRF:erna 

a. Hanteringen av lampor diskuterades 

b. Ett önskemål om gemensam försäkring diskuterades 

c. Brandtillsyn diskuterades 

d. Comhem avtalet diskuterades 

e. Andelstal diskuterades 

f. Arrende av lekplats vid Sekatören diskuterades, GA:1 

i. Styrelsen har noterat att denna lekplats har gjorts om, dock har 

samtliga frågor ej ännu utretts mellan BRF Sekatören och SSF. 

g. Avtal rörande underhåll diskuterades 

h. Dagvattenavgifter diskuterades 

i. Avloppslukt har noterats igen hos Sekatören 

j. Papperskorg saknas vid lekplatsen, styrelsen kontrollerar och åtgärdar 

9. Inköp av stege 

a. En stege köps in av styrelsen för att kunna byta belysning själva. 



10. Inköp av ytterligare lampor för gatubelysningen 

a. Styrelsen kommer att köpa in ett lager inför kommande år, de lampor 

som börjar bli uttjänta kommer att bytas ut 

11. Avloppsproblem 

a. BRF Sekatören känner avloppslukt, frågan utreds av Sekatören 

12. Farthinder 

a. Fem nya fartgupp har iordningställts. De gamla fartguppen kommer att 

avyttras. 

13. Kompostering 

a. Kommunen tillhandahåller individuella kärl för var fastighetsägare. 

Styrelsen har utrett frågan och beslutar att varje fastighetsägare får 

hantera frågan enskilt  

14. Inkomna frågor från medlemmar  

a. Daniel presenterade inkomna frågor 

15. Övriga ärenden 

a. Förslag på städdag 2014-10-19 kl. 10.00 

16. Nästa styrelsemöte 

a. 2014-10-07 kl. 18.30, Nidarosslingan 10 

17. Mötets avslutande 

a. Daniel avslutade mötet 

 

 

 

 

Sekreterare 

 

__________________________________ 

Stefan Djerf 

 

Justeras 

 

___________________________________ 

Daniel Fagerberg 

 


