
Styrelsemöte 2018:2

Datum 20180410, plats Handarbetsvägen 48

Närvarande: Elisabeth Hornberg, Gunilla Grumstedt, Maria Franzen, Håkan Bohm Dalström, Lars 
Fall, Staffan Jacobsson och Katarina Molin.

1. Möte öppnades av Elisabeth Hornberg

2. Som mötes sekreterare valdes Maria Franzen

3. Genomgång av årsmötets protokoll. 

4. Val av ny sekreterare, Maria Franzen som ny kassör valdes Gunilla Grumstedt.

Konstituering av styrelse
Elisabeth Hornberg H48, ord
Gunilla Grumstedt H13, ledamot/kassör
Maria Franzen H74, ledamot/sekreterare 
Håkan  Bohm Dalstöm H94, ledarnot
Lars Fall H33, ledamot
Staffan Jacobsson H39, ledamot
Gustaf Jedland H17, suppleant
Katarina  Molin H96, suppleant

5. Beslut fattades att samfällighetens protokoll anslås på dörrarna till båda sophusen samt på 
anslagstavlan.

6. Vårstädning kommer att ske lördag den 5/5 kl 10.00.

Gustav Jedland bokar Container 2 st, Maria Franzen anslår städdagen

Gustav tar med grill. Ingegärd köper korv, kol, tändvätska ketchup och senap. Grill kl 12.30. 
Elisabeth tänder grillen.

Att göra på dagen
-  Olja staketet runt lekplatsen.
-  Rosor tas bort vid slänten på norra parkeringen. Kortväxande gräs sås i maj.
-  Slipa möbler och olja in på lekplatsen.
-  Sopa/blåsa parkeringarna samt ytor vid garage, gruset samlas till norra parkeringens slät. 
-  Rensa planteringarna mot cykelvägarna 
- Fläderbuskar vid allmänningen utanför hus 76, ska beskäras
- Jord ska täckas i spåren efter skyliften som tog ner träd

7. Beslut Farthindren på kommunens gator plockar Gustav Jedland och Gunilla Grumstedt fram  
den 15 maj  enligt riktlinjer från kommunen. Staffan, Lars hjälper till att vattna vid behov efter 
plantering samt Gustav, Jesper och Torsten.



Elisabeth och Staffan köper blommor och jord samt planterar. 

8. Beslut Staffan undersöker vem och hur vi kan laga nätet på bollplanen samt kostnad.

10. Styrelsen diskuterade forndons hastighet i vår samfällighet. Frågan om nya farthinder 
diskuterades. Vi beslutade att Håkan och Katarina tillsammans kommer prata med alla som bor i 
vår samfällighet om hastighetens betydelse. Vi hoppas att på så sätt nå alla att sänka hastigheten i 
vårt område. 

Beslut att vänta med nya inköp av farthinder.
De befintliga farthindren läggs ut på stickgatorna så fort det är sopat från grus. 

Beslut att Håkan tar reda på skyltar om vi har rätt att uppföra hastighetsskyltar på stickgatorna som 
samfälligheten äger med en hastighet på 10 km. 

Styrelsen uppmanar för barns säkerhet och utryckningsfordon framkomlighet att inte 
dubbelparkera på kommunens gator utanför radhusen.

11.Ansvarsgrupper fördelades

Lekplasten - Lars, Staffan, Katarina, Gustav och Jesper
Gator

Parkeringsplanering - Staffan, Lars, Gustav, Johan Krans, Elisabeth utreder vidare parkeringar och 
märkning av parkeringar

12 Beslut om nästa styrelsemöte 22 maj kl 19.00 handarbetsvägen 13.

13. Mötet avslutades av Elisabeth Hornberg

Ordförande Sekreterare

Elisabeth Hornberg Maria Franzen




