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Datum och tid: Onsdagen den 24 Februari 2021 kl. 19:00 
Mötesnummer: 2021-02 
Närvarande: Markus Silén, Jonatan Skyllberg, Lars Åsberg, Peter Lindgren, Sofie Friman, Natalie Brinkeback 

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: Sofie Friman 
 

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. Planeras till 2021. Peter 
• Bredbandsavgrävningen: Ta fram karta från CLS över var fibern ligger på området. Kontrollera så 

ledningarna finns med i ledningskollen samt lägga skvallerband – Sofie och Markus  
• Presentation av lösning för laddning av elbilar och laddhybrider i våra garage. - Peter 

 

5. Inkomna skrivelser från medlemmar och motioner: 
•  Rasskydd tak vid takbyte. Beslut från Vallentuna kommun i Februari. 
• Snöröjning, för smalt plogat på något ställe. De kom tillbaka och breddade plogningen. 

  
6. Ekonomiska rapporter: 

• Genomgång av budgetförslag 2021 
•  

 

7. Övrigt: 
• Underhållsplan: 200.000 kr/år avsätts för asfaltering och garagerenovering… Markus & Peter 
• Årlig kontroll/service av garageportarna. Servicekontraktet. I samband med vårstädningen, måndagen 

efter? Lars 
• Framtidslösningar för hemsida och utskick - Markus 
• Fakturalösningar, skicka faktura via e-post – undersökas – Lotta 
• Vad gäller på kommunens mark. Kommunregler gällande bygglov,dumpning av avfall,skräp, parkering, 

fotbollsplanen och dyl. Rasskydd tak kolla med vi i villa - Boka möte med kommunen. Peter – Lars 
• VVS avtal undersöks för service som medlemmar. tex Jarla Rör eller Rörmekano, avloppsrensning osv - 

Markus 
• Lägg upp på hemsidan om Ragn Sells service av hämtning av grovsopor? Peter 
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• Valberedningen, Jonatan kontaktar 
• Städdagen – se över om det finns billigare lösning för Containers – Jonatan 
• Konstgräs eller annat på fotbollsplanen? Lars skriver en motion till kommunen. Sofie talar med rektorn 

på förskolan för att se om de vill vara med på motionen. Skapa grupp inom området som ansvarar för 
skötsel. Budget… 

• Uppgradera belysningen över parkeringen. 
• Stämma via Zoom – Tisdagen den 23 Mars 2021  19:00 
• Genomgång av valberedningens förslag. 
• Avslutning/ försenad representation 13 mars. Kl 19:00 

 
8. Nästa möte 

Tisdag 2021-03-18  kl. 19:00 via video. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ ____________________  ___________________ 
Peter Lindgren  Markus Silén   Jonatan Skyllberg 
Sekreterare  Ordförande   Justerare 
 


