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Styrelsemöte 2020-08-26 
 
 
 
Närvarande:   Martin Stojilkovic (Ledamot, Ordförande) 

Annica Dahlström (Ledamot, Sekreterare) 
Bengt Nyström (Ledamot, Kassör) 
Eva von Almassy (Ledamot) 
Johan Sjölund (Ledamot) 
Camilla Karlsson (Suppleant) 
Sune Svensson (Adjungerad) 

 
 
 

§ 1  Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 2   Dagordning och föregående protokoll godkändes. 
 
 
§ 3  Föreningens ekonomiska läge 
 

Ekonomin löper enligt plan i föreningen.  
 

 
§ 4  Fastighetsarbeten 

Styrelsen beslutar att sugning av alla rensbrunnar i området ska göras och 
offert inhämtas. 
Avstämning med Leja om att avtalet löper vidare för att sköta snöröjningen 
under vintern. 
 
Höstens städdag äger rum den 17-18 oktober, gårdsombuden samlas den 7:e 
oktober för att gå igenom arbetsuppgifter för respektive gård. 
Träd kommer att behöva fällas och offert hämtas in. Körsbärsträdet bakom 
länga 7 är ruttet och kommer att fällas. Träden som har dött på den nedre 
parkeringen kommer att ersättas under städdagen. 
Styrelsen beslutar om att köpa in nya buskar för att ersätta de som har dött vid 
den övre parkeringen. 
Containrar och släpkärra kommer att beställas till städdagen. 
Styrelsen beslutar även att köpa in en ny lång vattenslang. 
 
Styrelsen kommer att göra en inventering av hela områdets växter & träd för att 
kunna göra en tidsplan för nyplanteringar. 
 

§ 5  Övriga ärenden 
 
  

Styrelsen jobbar fram förslag på Trivselregler till nästa styrelsemöte,  
den 14 september. 
 
Förslag till uppdatering av Samfällighetens Facebook-sida till nästkommande 
styrelsemöte. 
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Den 8:e september övergår Comhem till digitala sändningar och det analoga 
nätet stängs ner. 
Ansökan om bidrag, för laddbox, från Naturvårdsverket kan göras först när 
installationen är klar. Ansökan görs med fördel digitalt och i ansökan behöver 
följande dokument bifogas, styrelsens godkännande, faktura på laddbox samt 
faktura för installation. Se information på vår hemsida. 

 
Styrelsen påminner åter igen om att parkera bilen i garaget då det blir brist på 
parkeringsplatser utomhus. Det är inte tillåtet att använda parkeringsplatserna 
utomhus till släpvagnar, båttrailers, hästtransporter etc. Garagen får inte 
användas som förråd detta enl brandskyddsmyndigheten. Informationslappar 
kommer att delas ut separat till berörda medlemmar. 

 
Årets resterande styrelsemöten kommer att äga rum, onsdag 14:e oktober samt 
onsdagen den 3:e december. 

  
 
 
§  6 Nästa styrelsemöte 
 

Nästa styrelsemöte hålls den 16:e september 2020 i Knallen klockan 20:00 
 
 
 
§  7  Mötet avslutades 
 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras  
 
 
 
 
Annica Dahlström    Ewa von Almassy 
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