Nr 7
Protokoll fört vid
möte med styrelsen i
Stenlidens Samfällighetsförening
2 September 2014

Närvarande:
Mikael Kolk
Christina Hjerpe
Mikael Malm
Patrik Odén
Mathias Larsson
Johannes Harlin

Frånvarande:
Kenneth Erskog, adj
Tommy Svedholm
Arne Lindbeck

Dagordning:
§1.

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

§2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3.

Föregående mötesprotokoll
Protokollet kontrollerades och godkändes.

§4.

Ekonomisk rapport
I Kenneths frånvaro gick vi ytligt igenom den från Kenneth bifogade ekonomiska
statusen.

§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
ombesörjer så att ett avtal ABT 06 med entreprenör
undertecknas. – 131015
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Ansvarig

slutdatum

-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.
-Ansvarsfrågan är formulerad. 140121
-Kvarstår tills oljning och plåt är avklarad. – 140218
-Oljning klar, Kenneth kontaktar firman för plåtarbete m.m.
– 140520.
-Status okänd, Kenneth har bollen – 140617
-Kenneth har fortsatt kontakt med enteprenör - 140902
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
-Bordlades -140218
- Mats rapporterade att papperskorgen på Hemmansvägen
används och gör nytta. Patrik bearbetar kommunen om fler
papperskorgar då vi ej fått något svar. – 140304
Bordlades -140415
Bordlades – 140520
Bordlades – 140617
Frågan avslutades utan färdig lösning - 140902
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)
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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..
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
-Kolk har kollat upp lite med ledningar i marken
(försäkringsbolag, kommun, ÅF, SVEKO, mfl.). Stora frågor
med stora kostander. Lösningen på framtida frågor och
hanteringen av framtida kostnader återkommer vi till. 140218
-En enkel sammanfattning av underhållsplanen kommer att
presenteras vid årsmötet bl.a. för att ge en bakgrund till
föreslagen budget. Mikael K. redogör för problematiken
kring VA-ledningar och Johannes presenterar allmänt de
poster som finns i planen. - 140304
-Kolk tar in offert på filmande av ledningar (2-4 st
filmningar). Övriga som inte redan är klara, uppmanas att nu
sätta rejält med fart, att få tag i entreprenörer, för att bilda sig
en uppfattning av prisbilden för respektive område
-140415
- Kolk har inte fått återkoppling, fortsätter att ligga på.
Övriga måste säkerställa kostnader till näta möte – 140520
- Arne får ansvaret för att ta fram underhållsplan för elledningar i mark samt våra gatubelysning. Kolk har haft
entreprenör som skall filma avloppsrören. Nästa steg efter
det är utfört är att ta kontakt med konsultfirma. Mathias och
Mikael Malm återkommer till nästa möte med siffror på sina
delar. -140617
-Arbetet med att sammanställa fortsätter med en ökad
intensitet i september. Johannes jobbar på
sammanställningen, Mikael jobbar vidare med
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Alla

avloppsfrågan, Mattias å Mikael siffror grönområden, 140902
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
-Efter samtal så ska familjen flytta husvagnen under våren. 140218
-Punkten kvarstår tills husvagnen är flyttad. -140304
- Inget har hänt trots påstötningar. Kontakt med kommunen.
initierad för att säkerställa formalia – 140520
-Johannes arbetar vidare med att ta fram underlag och vi
hoppas kunna presentera en lösning under sommaren. 140617
-Då husvagnen brändes ner är husvagnen i sig borta och
frågan avslutad. 140902
-Följdfråga: En garageport är värmeskadad. Åtgärd? Frågan
borlades. 140902
Offert lekplats:
Patrik tar in offert på lekplats (Sättingsvägen) då våra
lekplatser börjar bli av behov att bytas ut eller kraftigt
restaureras. -140218
Punkten kvarstår. -140304
Offert från HAGS inväntas – 140415
-Vi saknar nu endast offert på markarbete. Vi räknar med att
ta beslut om restaurering nästa möte. -140520
-Vi beslutade att köpa in ställningen ”Kerra” till en kostnad
av 21 028 kr + moms (kampanjpris). Men vi avvaktar med
inköp av gungbräda samt att vi kommer hämta in fler offerter
på markarbete och montering. Då offerten vi erhålligt inte
riktigt motsvarade våra egna kalkyler. Om vi får in bättre
offerter på markarbete och montering under sommaren så tar
vi beslut via mail och för det till protokollet på första
höstmötet. – 140617
-Ställningen är levererad. Nu behöver vi markarbeta, offerter
tas in. Målsättningen är att utföra arbetet inom 6 månader,
förutsatt att styrelsen klarar av ansvaret gentemot budget och
årsmötet. Kolk stämmer av och fortsätter via epostkontakt. 140902
En medlems garageport kärvar:
Snöret man drar i när man skall stänga porten sitter fel samt
att porten kärvar lite i början. Kenneth kontaktar Teckcenter
efter städdagen för åtgärd på garanti. Liknande åtgärder har
tidigare gjorts i kvarter 5. -140304
Bordlades -140415
Detta kommer att utföras samtidigt som plåtarbeten på
garageportar. -140520
Kenneth har bollen – 140617
Se ärendet Garageportar. Frågan avslutas. 140902
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Ansvarsfråga gällande slänt?
-frågan om ansvar gällande ”L-stöd” i en slänt i kvarter 5.
Patrik kollar med Kenneth gällande kartor och Kolk inhämtar
Alla
råd från fackman. Vidare diskussion nästa möte. - 140415
- Vi skall ställa ytterligare frågor till fackman samt
dubbelkolla fastighetsgränser – 140520
-Vi har varit i kontakt med fackman samt läst av kartan och
kunnat konstatera att L-stöden inte tillhör samfälligheten.
Vår uppfattning är att samfälligheten inte har något ansvar i
frågan. Givetvis kommer medlemmen ges möjlighet att
nyttja ”vår” mark för att kunna utföra entreprenaden, men
samfälligheten tar ingen kostnad för eventuella ingrepp och
återställande. Medlemmen får även höja upp marknivån till
befintlig höjd på nuvarande L-stöd, befintlig grusgång får
dock inte övertäckas eller flyttas. Vidare skall medlemmen
informera kvartersombudet för kvarter 5 när det väl blir dags
för entreprenaden, så att grannarna ges möjlighet att gräva
upp växter etc -140617
-Frågan avslutad från styrelsens sida. 140902
Nytt träd på framsidan? (infart till Sättingsvägen). Christina
fick uppdrag att kolla upp pris och återkomma. 140520
-Viktigt att vi säkerställer så att inte sikten vid utfarten
äventyras. Om sikten säkerställs så finns inga ytterligare
invändningar ifall kostnaden är rimlig – 140617
-Bordlades. 140902

140902

§6

Övriga frågor
a) Höstens städdag: 25 oktober
b) Spola avloppet: Styrelsen har testspolat några rör. Det ser på vissa ställen inte bra
ut. Enligt fackpersonal bör rör spolas var 10:e år, detta har nog inte gjorts alls
under 30 år. Därför bör området ses över inom en nära framtid, denna planering tas
med i underhållsplanen.
c) Spolbrunnar: Alla ombud ska kontrollerar att spolbrunnar för avlopp finns
tillgängliga.
d) Trädfällning på Mantalsvägen: Grannarna får först försöka komma till en lösning,
(behövs samråd med kvarter 2 eller 8?). Vid döläge får Mikael Malm tillsammans
med eventuellt närliggande kvartersombud ta beslut. Om kvartersombuden är
oense så får saken diskuteras i styrelsen.
e) Skottkärror. Bordlades.

§7

Nästa möte
14 Oktober kl. 19:15- 21:15

§8

Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet

________________________________
Sekreterare Johannes Harlin

________________________________
Ordförande Mikael Kolk
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