Nr 1
Protokoll fört vid
möte med styrelsen i
Stenlidens Samfällighetsförenig
21 Januari 2014

Närvarande:
Mathias Larsson
Kenneth Erskog, adj.
Mikael Kolk
Johannes Harlin
Patrik Odén
Tommy Svedholm
Mats Andersson
Christina Hjerpe

Frånvarande:
Mikael Malm

Dagordning:
§1.

Mötets öppnande
Mötesordföranden Mikael Kolk hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3.

Föregående mötesprotokoll
Protokollet kontrollerades och godkändes.

§4.

Ekonomisk rapport
Kenneth redovisade ekonomiskt läge. Gick igenom resultat och balans för 2013. Läget
är under kontroll, inga negativa överraskningar.

§5.

Pågående aktiviteter och uppdrag

Ärende/Beskrivning
Garageportar:
Kennet fortsätter att följa upp frågor kring garagen. Tänk på
att folk åker bort över sommaren. – 130515
- Kenneth har nyligen haft en träff med leverantör och fått
veta att de blivit uppköpta. Därför kommer processen att
förhalas en del. Preliminärt tidsschema för åtgärd är
september. Kompletterande offert för snickeriarbete i och
runt portarna kommer att tas in. - 130619
- Kommer att genomföras i oktober - 130903
- Försening av portbytet pga försenad leverans från frabrik.
Planerad start är nu v 45. Inventering gällande att garagen är
fria från upphängningsanordningar 250 cm in skall vara klart
till dess. Kenneth kollar upp extra arbetet vid en port samt
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Ansvarig

slutdatum

ombesörjer så att ett avtal ABT 06 med entreprenör
undertecknas. – 131015
- Hälften av portarna klara och avtalet är under bearbetning. 131112
- Genomfört. Kenneth tog upp ansvarsfrågan, dvs. vad
ansvarar gemensamhetsanläggning 2 för? Vissa har sedan
länge gjort modifieringar i garagen (mellanväggar,
upphängningar i tak, eluttag etc) och nu har 4 st medlemmar
(hittills) valt att för egna medel köpa in garageportmotorer
och då måste det vara tydligt att anläggning 2 inte ansvarar
för dessa. Till nästa styrelsemöte fick Patrik O. i uppdrag att
formulera en särskild bilaga angående
gemensamhetanläggning 2 och vad ansvarsgränsen går
mellan individ och styrelse. – 131202
-Dörrfoder vid garageportarna har justerats på ett sätt som
styrelsen behöver ta ställning till. Vi försöker förhandla om
en lösning med plåt längst ner. – 131202
- Kenneth har pratat med snickare om olika tankar. Framåt
våren får vi grundolja stolpen och sedan sätta någon
skyddande plåt. Kenneth kontaktar snickaren igen för att
meddela vårt beslut – 140121
- Ansvarsfördelningen är formulerad. - 140121
Nedskräpning:
Mats, kvarter 2, det har visat sig att hundägare kastar de
svarta påsar med hundskit, i skogen. Mats undersöker vidare,
även Patrik, kvarter 5, har problem med nedskräpning då
främst vid lekplatsen på Sättingsvägen. - 130903
Mats har varit i kontakt med kommunen. Arne Bervendal på
parkförvaltningen i kommunen lovade att besöka oss och
skulle återkomma med eventuella åtgärdsförslag inom de
närmaste veckorna. – 131015
-Till hälften klart, ärendet fortsätter. 131112
-Frågan bordlägges. 131202
-Kommunen har satt upp en papperskorg. Förfrågan om fler
har papperskorgar har ställts. 140121
Underhållsplanen: Var och en testar en post i planen samt
tar fram kostnader och frekvens.
Johannes H = Gångvägar, asfaltering ca 200-350 kr/kvm,
Mathias L/Mikael M =Planteringar, skog och grönytor
Patrik O / Christina H = Gästparkering, Lekplatser, stenevi
(fotbollsplan)
Mats A/Tommy S = Förråd, Maskiner och redskap
Mikael K = Ledning, brunnar och elnät – 130903
Patrik har undersökt lite vad lekplatser kostar. Underhåll
eventuellt var 8:e år (byte?) och var 8 år (målning) förskjutet
om vart annat? Ställningar = ca 25000kr beroende på storlek
och utförande gungor ca 10 000 per styck. Patrik kollar
vidare..
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Patrik O
Mikael K

Kenneth

140121

Mats A
Patrik O

-

Mikael uppskattar att för ledningar, brunnar och elnät bör det
byggas upp ett kapital på ca 200 000-300 000 kr på 50 års
plan för löpande underhåll (enligt kommun så kostar det idag
ca 1500kr/meter att gräva upp och byta/reparera ledningar)
samt reparationer när så behövs. Vi behöver kolla upp vilka
försäkringar som gäller och vad som ingår – Kenneth kollar
upp
Vi fortsätter nästa möte med mer då Patrik har en modell
som kan vara användbar. -131015
Till nästa möte har vi alla jobbat vidare på innehållet till
underhållsplanen. Till mötet i januari ska alla möjliga
kostnader vara ”uppe på bordet”. Kommer ni på nya
kostnadskrävande åtgärder som vi inte tagit med så ta med
det. - 131202
-Början till siffror har kommit in, tex. Finns underlag för
lekplatser på ca 35.000 kr/år, resten kommer. Frågan
bordläggs. 140121

Alla

Gräsklippningsytor: Fördelning framöver
Eftersom våra gräsytor kommer öka samt även har ökat, så
har vi påbörjat ett arbete att kartlägga hur lång tid det tar för
varje område att klippa sin yta idag. När den kartläggningen
blivit klar så kommer vi försöka resonera oss fram till ett
förslag på ny indelning för kvarteren att klippa så att det blir
någorlunda jämnt mellan områdena. Till nästa gång skall
man ta reda på/ uppskatta hur lång tid det tar att klippa och
sedan presentera det vid nästa styrelsemöte - 130903
- bordläggs till nästa möte – 131015.
Alla
- Gräsklippning och fördelning: fortsättning följer. Fördelar
vi efter tid eller yta eller någon annan lösning? - 131112
-Kenneth presenterade ett gräsklippningsförslag som många I
styrelsen bejakade. Mats och Christina ska få höra förslaget
också. Beslut till nästa möte. 131202
-Styrelsen bejakade Kenneths förslag. Områdena justeras så
att framsidan sköts. Den nya fördelningen går ut i samband
med gräsklippningsschema delas ut. 140121
Önskemål om trädfällning till städdagen:
Redan beslutade fällningar:
- Två träd från kvarter 8 som inte hans med på höststäddagen
senast samt två träd på kullen vid område 3,4,5 där alla
medlemmar vid höststäddagen -2013 fått möjlighet att säga
sitt.
Nytillkommet:
- 2 björkar vid parkeringsplatserna utanför garagen på
Sättingsvägen (närmast fastigheterna) från medlem i kvarter
5. Kvartersombuden för Kvarter 5 och 6 fortsätter att hålla en Christina
dialog med sina medlemmar för att komma fram till en
Patrik
lösning.
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-Bordlägges till nästa möte. -131202
-Beslut är taget att ta ner dem. -Fälls på städdagen vt14.
140121
Kvarter 7 vill lägga bark på baksidan och köpa in ett par
rhododendron till våren. Johannes tar in en offertförslag på
bark som kan ligga med i budget. -131202
-Bordläggs. -140121
Ommålning av garage: Frågan avgörs på hur man tänker
kring byte av panel och kostnad. Frågan tas upp på nästa
styrelsemöte. - 131202
-Kolk hämtar in offert för panelbyte och Kenneth ser över
hur mycket likvida medel gem.anläggning 2 har att röra sig
med. -140121
Uppföljning husvagnen: Mikael pratar vid tillfälle.
Statusrapport nästa styrelsemöte. -131202
-Kolk har sökt honom två gånger men utan framgång. Kolk
gör ett nytt försök. -140121

Johannes

Kolk

Kolk

§6

Övriga frågor
6a) Gatulampor är beställda, styrelsen är medvetna om att trasiga lampor finns i
området området. Det har gått sönder väldigt många lampor på senare tid och det kan
bero på att de flesta lampor nu suttit där i snart 5 år.
6b) Tommy, kvarter 1, har en gatulampa som beter sig konstigt, det är även möjligt att
en lampa mellan kvarter 5 och 6 är sönder och kräver besök av elektriker. Vi avvaktar
tills de beställda lamporna blir levererade och ser efter. Därefter får vi anlita elektriker
för att kontrollera statusen på dessa två.
6c) Kolk gör förbättringar hela tiden på hemsidan, bra om alla tar sig tid att gå in och
kolla på hemsidan samt komma med egna synpunkter.

§7

Nästa möte
7a) Tisdag 18 feb, kl. 19.00-22, 2014
7b) Tisdag 4 mars kl. 19-22, 2014
7c) Motioner ska in sista januari enligt stadgarna.
7d) 10 mars ska handlingar vara utdelat
7e) Årsmöte v13 torsdag 27 mars. 2014. Någon måste boka lokal.

§8

Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet

___________________________________________________________
Sekreterare Johannes Harlin
______________________________________________________________
Ordförande Mikael Kolk
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