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§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat. !
§ 2 Förslag till dagordning godkändes. !
§ 3 Föregående protokoll godkändes 	
!
§ 4 Föreningens ekonomiska läge	


Enligt plan. OBS!! Ny kvartalsavgift till Samfälligheten 3400:-/ kvartalet !
§ 5 Fastighetsarbeten-Sommararbeten 
 Inga planerade sommararbeten. Sune S ordnar själv en vikarie för gräsklippning under 
juli  månad.	

  !
§6 Hemsidan 
 Rodrigo Paras meddelar att hemsidan inom det snaraste kommer att vara fullständigt uppdaterad 

med alla protokoll i ordning samt övriga handlingar.  !
§7 Årets arbeten 
  
 Diskussion m Roslagsvatten fortgår utifrån byte av vattenmätare, tyvärr är vår handläggare i 

ärendet sjukskriven. Sune är vår kontaktperson för detta. 
  
 Avseende byte av sophanteringssystem har vi idag tryckt på ”kör” knappen vilket innebär att i 

mitten av augusti kommer arbetet att påbörjas (om inte förr). Vi räknar med att from tidig höst 
kunna inviga vårt nya Molok system med nedgrävda behållare, låsbara. Varje hushåll kommer 
att få två nycklar.. Efter möte med kommunens och entreprenörens (Ragnsells) representanter 
framgår det att kommunen valt omhändertagande av matavfall via ”gröna påsen”. Detta innebär 
för oss att vi kommer att lägga matavfallet i de befintliga Molokbehållarna och behöver inga 
separata behållare. Gröna påsen kommer sedan att sorteras optiskt. Viktigt i och med detta byte 
är att vi fortsätter att tänka på miljön genom att sortera vårt avfall så NOGA som vi kan och 
använda oss av kommunens returstationer samt SKÅ återvinningscentral. Lägger vi ”fel” sorters 
avfall i våra behållare kommer detta medföra straffavgift. Viktigt är även att vi är NOGA med att 
försluta våra soppåsar ordentligt för att minska risk för larver och dålig lukt. Vi kommer rent 
ekonomiskt att ha ”tjänat in” vad sophanteringssystemet kostar på dryga tre år, vilket ses som 
välkommet då flera tunga utgiftsposter väntar ex nyasfaltering av parkeringarna samt byte av 
belysning i området. Detta förutsatt att alla tar sitt ansvar och inte slänger mer än normalt då vi i 
vår beräkning av volym för behållarna räknat med så som normalförbrukning ser ut i dagsläget. !

§8 Övriga frågor 
 Brännhögen- Styrelsen vill ånyo informera om att det inte är tillåtet att lägga någonting på 

”högen” vid Knalleborgsförskola pga brandrisken! Vi vill uppmana alla fastighetsägare att 
använda flismaskinen som finns i förrådet eller att åka med trädgårdsavfallet till Skå. Det är ej 
heller som tidigare meddelats tillåtet att placera något skräp i skogen bakom vårt område. Under 
höstens arbetsdagar kommer det att ingå i uppgifterna att städa i skogen längs med stigen för att 
ta bort allt tråkigt skräp som blivit dit lagt.  

  
 Lekplatserna kommer innan sommaren att besiktigas av behörig person.  
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 Området kommer även att skyltas om med nya skyltar inkl grannsamverkansskyltar 
  

  
 I slutet av augusti kommer vi anordna garageloppis i området. Johans Thews kommer att gå ut 

med närmare information genom lappar i brevlådorna när det närmar sig.  !!
§7 Nästa styrelsemöte  
  

27/8 20.00 i Knallen !!!
 TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN 

  !

!  !
Vid protokollet   Justeras	


 	

 	

 	


Erika Johansson   Bengt Nyström 
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