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!
Närvarande:  Bengt Nyström (ledamot, kassör, ) 

Erika Johansson(ledamot, Ordförande) 
Johan Thews (ledamot)  
Johan Sjölund (ledamot)  
Magnus Waldman (sekreterare)  
Rodrigo Paras (ledamot) 
Sune Svensson  
  

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

!
§ 5 Gatubelysning 

 Planen med lampbyten till LED blir att vi tar en gård i taget för att inte belasta budget just nu. 
Gård 6 kommer att få två nya lampor där de behövs bytas redan nu. Belysning till Sopkärlen 
kommer inom det snaraste !

§6 MOLOK - sophantering 
Redan efter några dagars användning av de nya sopbehållarna har vi sett att någon/några har 
lämnat soppåsar utanför inkastet. Detta är något vi hoppas slippa se i fortsättningen  
Från och med oktober månad tar samfälligheten över betalningen av sophanteringen och således 
får inga hushåll några fler fakturor från kommunen gällande detta. 

 

 
§7 Vattenmätarebrunnar 

TappensRör  kommer att utföra jobbet och vi trycker på ”kör” för att detta ska göras innan 
hösten är slut. !

§8 Höstens arbetsdagar 
Sune kommer att köra med gräsklipparen innan vintern ett varv för att mala ner de löv som ej 
hinner falla innan arbetsdagen. Skogen intill stigen ska snyggas till. Det skall rensas bort gamla 
plastkrukor och krattas ut jord mm som nu ligger i ansamlingar. Alla kommer att få vara 
delaktiga i detta och det är synnerligen viktigt då vi annars kan råka ut för vite. Planen är att alla 
som blir klara med gårdens uppgifter går till gamla högen vid förskolan för att hjälpa till med 
att flytta ris mm till en hög på ängen som sedan kommer att hämtas av en containerlastbil. 
Framgent är förhoppningen att vi kan slippa denna hög och i stället två gånger per år hyra in 
containers vilka man kan öppna och köra in med skottkärra i. 
Magnus och Johan S sköter korvgrillningen. !!

§9 Övrigt 
Grannsamverkan - Ombud för detta saknas på gård 4 och 6… Vi behöver engagera oss och 
känner man att man kan avvara lite av sin tid till detta är man välkommen att kontakta Hasse 
Johansson i 7B 
Fibernät - Samfälligheten har gett Ekerö Stadsnät ensamrätt till att installera fiber till de 
fastigheter som önskar detta. De kommer gå runt för att träffa alla fastighetsägare inom kort. !

§10 Nästa möte 
10 dec kl 20:00 

!
Vid protokollet      Justeras 
Rodrigo Paras      Erika Johansson

!!
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