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Styrelsemöte 2020-02-10 
 
 
Närvarande: Lars Eriksson (LE), Claes Grebell (CG), Lars Olof Gustavsson (LO), Ralf Svedberg (RS),    
Maria Lindgren (ML), Curt Frendh (CF), Göran Edbom (GE), Kerstin Borell (KB) 

 
1. Mötet öppnas.  
2. Kallelse till mötet godkändes.  
3. Mötesordförande: Lars Eriksson 
4. Mötessekreterare: Maria Lindgren  
5. Justerare: Curt Frendh, Göran Edbom 

  
 
 

6. Ekonomi-kassarapport (RS):  
Tre resterande årsavgifter för 2019, ligger fortfarande under behandling hos Kronofogden. 
Saldot på företagskontot per den 10 februari 2020 är 228.350 kr.  
På fondkontot oförändrat ca. 433.000 kr. 
Kostnader hittills i år har vi haft kostnader på totalt 6.973 kr.  
Vattenfall har kopplat fram elanslutningen till förrådet och första entreprenörräkningen från 
Bravida på 2.302 kr har kommit. Vi kan förvänta en anslutningsfaktura från Vattenfall på 35.000 kr 
och ytterligare en från lokal elektriker för anslutningen till kontorsboden. 
Ingen resultatrapport för januari föreligger. 
 
 

7. Verksamheten:  

Fårhagar – stängsel. Vid dialog med fårbonden diskuterades ett förslag om att materialkostnaden 
för nya stängsel skulle kunna delas mellan fårbonden och samfälligheten. Kostnad för materialet är 
inte helt klarlagd ännu. Arbetet med uppsättningen av stängslen skulle enligt detta förslag i så fall 
utföras av fårbonden, och samfälligheten skulle då betala arbetskostnaden. Arbetskostnaden, och 
antalet timmar som skulle debiteras i så fall, är inte närmare undersökt eller fastslaget i nuläget.  

Ett annat alternativ skulle kunna vara att vi istället står för hela materialkostnaden, och fårbonden 
helt för arbetet med uppsättningen av stängsel.  Det är trevligt med får i hagarna men kostnaderna 
får inte anta orimliga proportioner. Då det verkar lite osäkert hur det är tänkt med fårhållningen 
framöver måste planen vara tydligare och klargjord mellan parterna innan närmare beslut om ev. 
investeringar i fårhagarna kan fattas. Ytterligare kontakt med fårbonden behöver tas. (LE). 

  

Bänk på brygga 10: Ett par medlemmar i Brf önskar bygga en bänk på brygga 10, där Brf. har sina 
båtplatser. Styrelsen säger OK till detta. Medlemmen meddelas att samfälligheten står för   
materialkostnaden, troligen hamnar den under 1.000 kr. (ML). 

 

Slyröjning i området: Thomas Krafft är vidtalad. 
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Besiktning av lekplatser i området:  Information om regler gällande årlig besiktning av lekplatser i 
Brf- och samfällighetsföreningar. Besiktningen ska utföras av certifierad besiktningsman enligt 
uppgift vid kontakt med besiktningsföretag. (KB).  

En marknadsutredning samt kostnadsundersökning bör göras angående olika aktörer för besiktning 
innan vidare beslut fattas. (LO). 

  

8. Övrigt:  

Inventarieförteckning: Med anledning av att samfälligheten nu är lagfarna ägare till hela området 
har inventarieförteckningen gåtts igenom och uppdaterats. (RS, KB, LO). 

  

Yttrande till Länsstyrelsen: Besvaras enligt kommunicerat förslag och skickas innan 14/2. (ML) 

 

Inför årsstämman:  

Genomgång av förslag till budget (RS) 

Brev till Källarängen AB angående årsavgifter osålda tomter skickas (RS) 

Motioner – genomgång samt styrelsens förslag på svar  

Styrelsens förslag till stämman– genomgång  

Valberedning – förslag finns  

Medlemsförteckningen är nu sorterad efter gatuadress för att underlätta vid avprickningen (RS) 

 

9. Nästa möte: 

Måndag 2/3 kl. 19.00 – hos Lasse.  

 

Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 
 

Styrelsemöte 2020-02-10 

 

 

Underskrifter: 

  

 

 

 ____________________________         ____________________________ 

Lars Eriksson, ordförande      Maria Lindgren, mötessekreterare 

 

 

 

_____________________________            ________________________________ 

Curt Frendh, justerare   Göran Edbom, justerare 


