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Protokoll från styrelsemöte nr 8 2021 (den 14 juni)

Närvarande
Anders Enebjörk, Dag Ribbing, Dennis Johansson, Kerstin Sollerbrant Melefors, Lena
Lindmark, Mari Ingman, Per Blixt, Richard Lundblad, Tommy Gutman, Ulf Öhman.

Frånvarande
Anders Klingström

1) Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

2) Genomgång av åtgärdslistan
Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista – 2021-06-14” på Google Drive.

3) Information från kassören om ekonomin
Föreningens ekonomi är fortsatt god. För närvarande finns 3,7 mkr i likvida medel. Detta
ska jämföras med 3,2 mkr samma period förra året.

4) Nyinflyttade
Under 2021 har hittills följande fastigheter bytt ägare:
● Bv 12 (utflyttad: Hagelström)
● Mv 17 (utflyttad: Broman)
● Mv 49 (utflyttad: Dahlborg)

5) GDPR
Inget nytt.

6) Tillsyn av bassäng
Kommunens miljö- och hälsoskydd planerar en tillsyn av vår bassäng 1 juli. Kommunen
har även beslutat att prov på COD och turbiditet bör tas vid varje provtagning under
sommarsäsongen.
Beslut: Anders K deltar vid kommunens tillsyn
Beslut: Anders K undersöker om det är nödvändigt med provtagning av COD och
turbiditet.
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7) Basketkorgar
Styrelsen har fått en förfrågan om att sätta upp en ny basketkorg på Bävervägen. Det
finns redan en vid Minkvägens lekplats.
Beslut: Richard köper in en ny basketkorg till Bävervägen.

8) Resultat av enkät om bommar
Av de 76 inkomna svaren var det endast 13 som önskade bommar på sin gata. Dessa
fördelade sig på följande sätt:
•
•
•

Minkvägen 1-25:
Minkvägen 2-64:
Bävervägen 2-26:

2 ja och 8 nej
2 ja och 20 nej
5 ja och 6 nej

Kommunvägen mellan Bävervägen och Minkvägen fick även 4 ja-röster. Den råder dock
inte samfälligheten över.
Styrelsen drog slutsatsen att det förutom den redan av stämman beslutade bommen vid
Bävervägen 9, endast är Bävervägen 2-26 där en bom överhuvudtaget kan komma i fråga
eftersom det på övriga gator finns en överväldigande majoritet mot bommar.
Eftersom bommen vid Bävervägen 9 riskerar att styra över trafik som ska mot
”sydvästra” Bävervägen (21-45, 56-72) till Bävervägen 2-26, ansåg styrelsen genom
majoritetsbeslut att en bom på Bävervägen 2-26 är motiverad.
Innan mötet fick samfälligheten en offert av Wopio AB (se Bilaga 1), som var på ca
45 tkr inklusive moms per bom om vi beställde tre. Mötet ansåg detta dyrare än väntat
(möjligen eftersom 150 Sverige-nycklar ingår i denna kostnad, något som förbisågs
tidigare), men bedömde ändå att det var svårt att hitta något billigare alternativ.
Beslut: Två manuella bommar ska sättas upp; Bävervägen 9 och Bävervägen 2. Richard
beställer enligt offert, förutsatt att priset per bom inte går upp nämnvärt om vi nu bara
beställer två bommar.
Beslut: Dag tar kontakt med kommunen för att försöka få upp en bom vid infarten till
kommunvägen.
Det noterades även att bommen vid Bävervägen 9 var felaktigt utritad i enkäten. Den ska
sitta i förlängningen av garaget så att den förhindrar trafik från parkeringen till
Bävervägen 9-15.

9) Resultat av enkät om kostnader för fjärrvärmerenovering
Av de 78 inkomna svaret var det ca 50 % som föredrar direktbetalning
Beslut: Dag gör om tidigare kalkyl med antagande om 40% direktbetalning.
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10) Resultat av utskick om läck-sökning
Endast ett svar har kommit; Minkvägen 35.
Beslut: Anders K beställer lagning

11) Målning av p-platser
Jobbet kommer göras av en boende som avlönas av styrelsen. Planeringen är att
målningen delas upp i sex vecko-etapper med planerad start 28 juni.
Beslut: Lena ordnar så att lön kan utbetalas via Riksbyggen.
Beslut: Dag organiserar avspärrning av parkeringsplatserna enligt schema.

12) Möten efter juni
Följande mötesdatum beslutades:
• Måndag 19 juli (styrelsemöte)
• Måndag 23 augusti (styrelsemöte)
• Måndag 13 september (eventuell extrastämma)
• Tisdag 21 september (styrelsemöte)
• Måndag 18 oktober (styrelsemöte)
• Måndag 22 november (styrelsemöte)
• Måndag 20 december (styrelsemöte)

13) Övriga frågor
Inga.

14) Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Påminnelse om kommande datum
•
•

Måndag 21 juni (styrelsemöte Google Meet), särskilt angående fjärrvärmen
Se kap 12.
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Bilaga 1: Offert på bommar
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