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Konstituerande Styrelsemöte 2015-04-22 

 

Närvarande:    Erika Johansson (Ordförande)  

Bengt Nyström (Ledamot, Kassör)  

Rodrigo Paras (Ledamot) 

Johan Thews (Ledamot)  

Martin Stojilkovic (Suppleant)  

Sune Svensson (Adjungerad) 

 

 

§ 1  Ordförande förklarade mötet öppnat.  

§ 2  Förslag till dagordning godkändes. 

§ 3  Föregående protokoll godkändes.  

§ 4  Föreningens ekonomiska läge. 

Ekonomin löper enligt plan. Dock har DST gått i konkurs vilket troligen innebär att en 

oreglerad kreditfaktura ej kommer att regleras. 

§ 5  Fastighetsarbeten. 

Sommararbete. Vi söker en ungdom (minst 16 år) för att måla P-rutor på våra 

parkeringar i sommar. Ev finns även målningsarbete. Intresserade kan kontakta 

någon i styrelsen. 

SMLBC inkommer med offert avseende boule bana. 

One Nordic som arbetade med att byta ut transformatorstationerna kommer att 

återställa den söderkörda asfaltsytan vid nedre parkeringens sopkärl.  

Skyltar kommer att bytas inom området. 

Nya vattenmätarbrunnar är installerade. Vi tackar Tappens Rör för ett bra arbete och 

perfekt återställning av vår miljö.  

En genomgång av områdets större träd kommer att göras under sommaren/hösten 

och vid behov kommer dessa att beskäras för att säkerställa en fortsatt grönskande 

och fin miljö i området. 

 

§ 6  Arbetsdag. 

 Sedvanliga arbetsuppgifter vi vårens arbetsdag. Två containrar ställs upp för 

trädgårdsavfall (då vi efter rekommendation från Södertörns Brandförsvar EJ 



kommer att elda) Den fd brännhögen ansvarar EJ Knalleborgssamfällighet för längre, 

utan allt trädgårdsavfall körs till Skå återvinningscentral eller läggs i containern vid 

arbetsdagarna.  

Plantering av nytt träd vid länga 12.  

§ 7  Övriga frågor 

 Frågor uppkomna vid träff med gårdsombud. 

 Fråga ang nycklar till alla fastighetsägare till våra gemensamma förråd samt 

nyckelinfo på hemsida. 

  Styrelsen avslår begäran med motiveringen att gårdsombuden har nycklar till 

förråden som hålls tillgängliga. Om gårdsombuden reser bort skall nycklar 

överlämnas till någon ställföreträdande vilket gårdsombuden själva ansvarar för 

information om.  

 Fråga angående grovtvättstuga/maskin 

  Styrelsen avslår begäran, då en sådan installation skulle vara för omfattande 

och kostsam att det ej skulle motivera vinsten.  

 Fråga ang kostnad för Crawford att installera fler eldrivna garagedörrar 

  Styrelsen bifaller förslaget och arbetar vidare med frågan. 

 Bengt Nyström kommer att iordningsställa uppdaterade gårdsombudspärmar till alla 

gårdsombud. 

 

§ 11  Nästa styrelsemöte onsdagen den 10 juni kl. 20:00 i Knallen 

 

Vid protokollet     Justeras  

 

Erika Johansson    Martin Stojilkovic 


