
Styrelsemöte 2020-05-02 

Närvarande: Lars Eriksson (LE), Claes Grebell (CG), Lars-Olof Gustafsson (LO), Göran Edbom (GE), Leo 

Ruostejoki (LR), Jan Frick-Jensen (JFJ), Kerstin Borell (KB) 

1. Mötet öppnas. 

2. Kallelse till mötet godkändes. 

3. Mötesordförande: Lars Eriksson. 

4. Mötessekreterare: Leo Ruostejoki. 

5. Justerare: Göran Edbom och Claes Grebell. 

 

6. Ekonomi-/kassarapport (JFJ) 

En av de tre resterande årsavgifterna för 2019 har betalats in under april. April månads 
inbetalningar i övrigt uppgår till 235 tkr och avser årets avgifter (återstår 250 tkr). Månadens 
utbetalningar uppgår till ca 11 tkr. Resultatet per sista mars var – 26 tkr och det beräknade 
resultatet per den sista april är + 197 tkr. Saldot på företagskontot per den 30 april är 397 tkr 
och på fondkontot 459 tkr. 
 
Faktureringen av årsavgifterna har stött på vissa problem. Vid gemensamt ägande har vissa 
medlemmar önskat omfakturering till den andra ägaren. I övrigt påminns om att årsavgiften 
betalas av den som ägde fastigheten per den första januari oberoende av om fastigheten 
sålts efter det datumet.  
 

7. Verksamheten 

Sommarvatten: Inför igångsättningen av sommarvattnet upptäcktes att vattenpumparnas 
styrenheter inte längre fungerade och måste bytas ut. Igångsättningen har därför flyttats 
fram till den 16 maj (istället för den 3 maj). Det förutsätter att vi hinner få fram reservdelar 
och att reparationen hinner utföras innan dess. Kostnaden på ca 70 tkr godkändes. Tas 
tillsvidare inom resultatet. Inför bokslutet får vi ta ställning om fondmedel behöver utnyttjas. 
 
Badstegar: Endast en badstege kräver en mindre renovering (LO). 
 
Fårhagarna: LE har haft kontakt med fårskötaren om årets fårhållning i hagarna. Styrelsen vill 
gärna att vi fortsättningsvis kan ha får men staketen behöver då repareras. Detta behöver 
göras oberoende av årets situation för att säkerställa framtida bruk. Samfälligheten står för 
materialet. LE förhandlar med fårskötaren om fördelning av arbetskostnaden. Arbetet ska 
vara klart senast den sista maj. Medel finns i budgeten.  
 

8. Övriga frågor 

Vägslänter mm i Åkerby: CG fick i uppdrag att kontakta Vattenfall för att påminna om att 

uppsnyggning efter grävning och nedläggning av kabel vid boden måste göras. (Enligt besked 

4 maj lovar Vattenfall att arbetet ska vara slutfört vecka 21). 

 

9. Nästa möte: 

Måndag 15/6 kl. 19.00 

 

Mötet avslutas 
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_________________________________  _______________________________ 

Lars Eriksson, ordförande   Leo Ruostejoki, mötessekreterare 

 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Göran Edbom, justerare   Claes Grebell, justerare 


