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Protokoll från styrelsemöte nr 5, 2020  
(den 2 april) 

 

Närvarande 
Anders Enebjörk, Dag Ribbing, Kerstin Sollerbrant Melefors, Lars Andersson, Lena 

Lindmark, Per Blixt, Richard Lundblad, Tommy Gutman, Ulf Öhman 

 

Frånvarande 
Anna Sjöberg, Anders Klingström 

 

1) Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. 

 

2)  Information från kassören om ekonomin 
Likviditeten är 3,3 mnkr.  

 

Vi har ytterligare en kreditering (ca 267) tkr att inkassera eftersom SEOM återigen har 

fakturerat en felaktig summa. 

 

3) Budget för 2020 
Riksbyggens förslag från 2020-03-24 (se Bilaga A) diskuterades. Styrelsen konstaterade: 

 

1) Ingenting i underhållsplanen är av sådan storlek att det behöver påverka budgeten. 

 

2) Tidigare kommentarer från revisorerna 2020-03-21 är omhändertagna förutom: 

 

• Konto 5090 ”poolkostnader” ska vara 75 tkr. 

• Vi kan inte se någon anledning till att budgeterade reparationer ska vara 180 tkr 

högre än utfallet från 2019. Framför allt konton 4320, 4330 och 4330 verkar vara 

för höga. RB får rätta till detta eller motivera varför det ska vara så. 

 

3) Utöver detta har styrelsen följande kommentarer: 

 

• Vi har tidigare bett RB att lägga in 200 tkr för kostnader i samband med 

fjärrvärmerenovering i budgeten 2020, och kan inte hitta denna post.  

• Angående laddboxprojektet har vi följande frågor och kommentarer till RB: 

o Hur har kostnaderna för laddboxarna (totalt ca 2,5 mkr) fördelats mellan 

utfall 2019 och budget 2020? 
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o Var ser vi bidragen från Naturvårdsverket 2019 (ca 865 tkr)? Vi förväntar 

oss att dessa pengar finns med i ”utfall 2019” på något vis.  

o Även under 2020 kommer vi få bidrag från Naturvårdsverket (ca 385 tkr). 

Detta måste tas med i budgeten. 

 

Beslut: Dag skickar ovanstående kommentarer till Riksbyggen. 

 

4) Städdagen 
Styrelsen konstaterade att följande arbeten bör göras på städdagen: 

• Byte till LED-lampor på de stolpar vi ännu inte har bytt på (Anders E) 

• Oljning av pool (Lasse fixar olja) 

• Panelbyte carport? (Anders E fixar brädor)  

• Målning lekstuga (Anna+Per)  

• Sopning av grus på parkeringen, beställa nytt varv av Thelins (Lasse) 

• Skylt om att flytta bilarna (Dag) 

• Buskar o träd som vanligt 

 

Beslut: Förbered enligt ovan. 

 

5) Övriga frågor 

5.1) Nya körsbärsträd vid lekparken Bv14 

Samfälligheten har fått in en bra offert på de körsbärsträd som ska ersätta de som togs 

bort i lekparken utanför Bv14 under förra året, se Bilaga B. 

 

Beslut: Richard beställer enligt offert. 

 

5.2) Städning v pool och kvarterslokal 

Beslut: Richard beställer städning strax innan pool-öppning. 

 

5.3) Garageportar 

Flera portar är i behov av åtgärder: 

• Port 15 ska lagas eller bytas. 

• Port 87 har ett kärvande lås som ska lagas. 

 

Beslut: Lasse beställer dessa jobb av Garageportexperten. 

 

Vidare konstaterade mötet att port 68 inte verkar ha någon låsanordning alls. 

 

Beslut: Per pratar med innehavaren av garage 68 och reder ut vad som behöver göras. 

 



 

Protokoll från styrelsemöte 2020-04-02 3 (6) 

 

 

 

 

5.4) Parkering på externa laddboxar lilla Bäver 

Styrelsen konstaterade att ett fåtal boende inte följer reglerna för användning av 

parkeringsplatserna vid externa laddboxar. Reglerna finns på hemsidan. 

 

Beslut: Lena diskuterar detta med innehavare av framför allt en Toyota. 

 

6) Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 

 

7) Kommande möten 
• torsdag 16/4 (styrelsemöte) 

• lördag 18/4 (städdag) 

• måndag 18/5 (styrelsemöte) 

• måndag 25/5 (stämma) 

• måndag 15/6 (styrelsemöte) 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

 

 

Dag Ribbing   Per Blixt 
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Bilaga A – Budgetförslag 2020 (från 24 mars)  
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Bilaga B – Offert körsbärsträd 
 

 


