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Datum och tid: Tisdag den 29 September 2020 kl. 19:00 

Mötesnummer: 2020-09 

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

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: 

• 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 2020 för att markera ej hittade vattenavstängningspunkter. Jonatan 

och Peter. 

• Förlängt bredbandsavtal för att slippa betala utbyten av boxar i husen. Sker under 2021. 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  

• Undersök hur vi bäst kan stödja el-bilar i området. Information på hemsidan om regler som gäller för 

laddning av elhybrid bil.  Peter – Markus 

 

5. Inkomna skrivelser från medlemmar och motioner: 

• Klagomål på godkännande från kommunen av svarta takpannor i området. Skriftligt godkännade från 

kommunen behövs av den boende om man vill göra färgbyte. 

•  Ownit Router felaktigt installerad. Markus kollar om vi kan få ersättning. 

•  

  

6. Ekonomiska rapporter: 

•  

 

7. Övrigt: 

• Framtidslösningar för hemsida och utskick  

• Fakturalösningar – undersökas - Markus 

• Underhållsplan, kolla med Lotta ang. sätta av mer pengar. Markus & Peter 

• Vad gäller på kommunens mark. Kommunregler gällande bygglov,dumpning av avfall,skräp och dyl. 

Lägga en tågordning för byggnationer som påverkar grannar, kommun eller Samfäll. - Markus kollar. 

• Snöröjningsavtalet ses över. Specificerade fakturor.  Jonathan 

• Avtal undersöks för service för medlemmar. tex Jarla Rör eller Rörmekano, avloppsrensning osv 

• Ekebydagen – frågesport samband med städdagen. 
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• Städdag 17’e Oktober. 

• Vad gäller för Ragn Sells hämtning av grovsopor? Peter 

• Hämta information om el-stolpar, asfaltering, garagetak,  

• Kolla med kommunen vad som gäller med parkering. Markus 

• Kontakta kommunen ang. framtidsplan för fotbollsplanen. Jonatan 

 

8. Nästa möte 

Tisdag 2020-10-20  kl. 19:00 i Kvarterslokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ____________________  ___________________ 

Peter Lindgren  Markus Silén   Lars Åsberg 

Sekreterare  Ordförande   Justerare 

 


