
K N A L L E B O R G S  S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G  

KNALLEBORGSVÄGEN 7D • 178 35  EKERÖ • ORG.NR: 716416-3151 
TELEFON: 08-560 350 66 • E-POST: 08.56035066@KNALLEBORG.SE • WWW.KNALLEBORG.SE 

 
Protokoll 21:05 

 
 

Styrelsemöte 2021-06-16 
 
 
 
Närvarande:   Martin Stojilkovic (Ordförande)  

Bengt Nyström (Ledamot, Kassör)  
Annica Dahlström (Sekreterare, Ledamot) 
Johan Sjölund (Ledamot) 
Eva von Almassy (Ledamot) 
Camilla Karlsson (Suppleant) 
Arne Alkell (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 
 

Områdets åkgräsklippare har lämnats in på verkstad. 
 
I år kommer det vara 3 sommarjobbare i samfällighet, de kommer att klippa 
gräs, köra trimmern samt div målningsarbete. 
 
Efter de kraftiga regnskurarna har de övre delen av området drabbats av 
översvämningar, utomhus, vatten rinner ner från skogen på grund av  den 
stora avverkningen. 
Under städdagarna behöver brunnarna rensas och diken mot skogen behöver 
ses över. 
 
Under augusti/september kommer ett antal träd fällas och några träd kommer 
behöva trimmas då de har blivit för stora. 
  
Styrelsen har på förslag från medlemmar godkänt inköp av blommande växter 
och den tänkta planen finns på hemsidan under ”Vision Knalleborg”. 
Inköp kommer ske under augusti/september då det är lämpligt att plantera. 
 
Träd och buskage vid nedre parkeringen kommer att tas bort inför montering 
av flaggstång. 
 
Målning på asfalten kommer att ske vid de övre molokerna för att markera att 
parkering ej är tillåten. 
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§ 5  Övriga ärenden  
 

Elboxar blir inte godkända för rotavdrag, överklagan är inskickad både från 
medlem & Färingsö el.  
För de medlemmar som inte har fått rotavdraget beviljat står samfälligheten för 
hela installationskostnaden. Se mer info på hemsidan. 
 
Förfrågan har inkommit till styrelsen om möjlighet till kontroll hur det ser ut under 
våra huslängor, styrelsen undersöker kostnaden för att filma under huslängorna. 
Filmning har gjorts för 10 år sedan under några längor. 
  
Styrelsen strävar efter att kunna sända ut samfällighetsavgiften via e-post och 
under höstens städdag kommer gårdsombuden samla in aktuella mailadresser. 
De medlemmar som saknar mailadress kommer fortsättningsvis få 
samfällighetsavgiften på papper. 
 
Önskemål har inkommit om en kontaktlista över de hantverkare som bor i 
samfälligheten. De hantverkare som vill ha sina kontaktuppgifter på listan kan 
kontakta styrelsen.  

 
 Styrelsen påminner om att begränsa vattning under sommaren. 
 
 
§ 6  Nästa styrelsemöte 
 
 Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 25 augusti kl. 20:00 i Knallen. 
 
 
§ 7  Mötet avslutades 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras  
 
 
 
 
Annica Dahlström    Eva von Almassy  
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