
Styrelseprotokoll för Ekeby Samfällighetsförening   
 
 

Datum och tid: Onsdagen den 15 Januari 2020 kl. 18:30 

Mötesnummer: 2020-01 

Närvarande: Markus Silén, Lars Åsberg, Jonatan Skyllberg och Sofie Friman, Peter Lindgren 

Mötesordning: 

1. Sammanträdets öppnande: 

Ordförande hälsar välkommen. 

 

2. Formalia: 

Frågan om sammanträdet utlysts på rätt sätt: Ja. 

Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställs. 

Val av protokolljusterare: Lars Åsberg 

 

3. Genomgång av föregående protokoll: 

Peter läser upp föregående protokoll. 

 

4. Genomgång av styrelseledamöternas uppgifter: 

• Boka besiktning av en oberoende besiktningsman för att säkerställa garageinstallationen. Boka tid med 

besiktningsfirma till Maj efter garantigenomgång. Lars 

• En VA-karta/ritning över samfällighetens område skall tas fram samt instruktioner om samfällighetens 

ansvarsområden. VVS ritningar finns i kvarterslokalen. Ytterligare ritningar i arkivet på kommunen 

kontrolleras. OCAB återkommer på våren 2020 för att markera ej hittade vattenavstängningspunkter. 

Jonatan och Peter. 

• Lagning av lampa utanför 55’an, el saknas fram till stolpe – Jonatan kontaktar Ljus och Kraft. 

• Samla kvartersansvariga till våren och gå igenom vad som behövs rustas upp på respektive 

gård/lekpark/garage. Skapa Digital gårdspärm till hemsidan. Jonatan 

• Kvartersgården elektriker. Peter Markus 

• Grannsamverkan – Nya grannsamverkansskyltar beställes av Lars. Polisen ---

https://samverkanmotbrott.se/ 

• Förlängt bredbandsavtal för att slippa betala utbyten av boxar i husen. Peter & Markus 

• Bredbandsavgrävningen: Ta fram karta från CLS över var fibern ligger på området. Kontrollera så 

ledningarna finns med i ledningskollen samt lägga skvallerband – Sofia och Markus  

• Rusta upp föreningslokalen efter mögelangreppet. Målning 16 feb. Sofie och Jonatan. 

• Kodlås till dörren eftersom nycklar är på vift. Peter 

• Vad krävs för att mäta elförbrukningen för elbilar. Peter 

 

5. Inkomna skrivelser från medlemmar och motioner: 

• Efterfrågan av 2000 kr för sand och jord gård 4. 

 

6. Ekonomiska rapporter: 

• Inga avvikelser har rapporterats. 

• Boka möte med Lotta för genomgång av ekonomin innan stämman. Sillen kollar med henne. 

• Budgetmöte i början av Februari. 11 Februari 19:00 hos Sillen.  

• Skapa årsberättelse. Peter 
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7. Övrigt: 

• Årsstämma den 10 Mars. 

 

8. Nästa möte: 

Tisdag 2020-02-18  kl. 19:00 i Kvarterslokalen 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ____________________  ___________________ 

Peter Lindgren  Markus Silén   Lars Åsberg 

Sekreterare  Ordförande   Justerare 

 


