
STYRELSEMÖTE SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN

Protokoll från Styrelsemötet 090903

Närvarande:

Pia Rundgren
Jennie Byström
Madeleine Engvall
Tony Axelsson
Magnus Berglund
Tomas Almå

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Pia Rundgren hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Dagordning

Dagordning godtages

§ 3 Genomgång av förra mötets protokoll

Protokoll från förra mötet gick igenom och inga synpunkter framfördes.

§ 4 Genomgång av aktivitetslistan . 

Aktivitetslistan gicks igenom och en hel del nya aktiviteter fördes upp.

Magnus Berglund föreslog att vi skulle byta ut stenplattorna under 
konstverket i stora lekparken mot mjuka Softtex plattor. Detta för att barn 
som leker vid konstverket inte ska behöva slå sig. Styrelsen tog beslut om 
att detta ska genomföras och att kostnaden tas från de pengarna som har 
reserverats för lekparksunderhåll nästa år. Detta beslut ska redovisas i 
styrelsen årsberättelse. Magnus Berglund ansvarar för inköp och ser till att 
arbetet genomförs i samband med höstens städdag.

Samtidigt kom frågan om styrelsen ansvarsfrihet upp och  hur mycket 
pengar som styrelsen kan besluta om utan att fråga föreningens 
medlemmar. Tomas Almå och Madeleine Engvall fick i uppgift att utreda 
frågan.

 



Tony Axelsson har skickat in en förfrågan till styrelsen om att få gallra ur 
häcken/planteringen som gränsar till stora lekparken. Styrelsen hade inget 
att invända mot detta, bara det blir en fin, utgallrad häck och att de träd 
som är i gott skick får stå kvar.

Några medlemmar har ställt fråga vems jordhögen är som ligger vid den 
lilla gräsplanen i direkt anslutning till fotbollsplanen. Efter diskussion tror 
styrelsen att det är familjen Arousell som ansvarar för den och eftersom 
den har legat på samfällighetens mark ett tag, beslöt styrelsen att ge Tony 
Axelsson i uppdrag att prata med Arousell och be honom ta bort den.

Ett behov av att uppdatera våra pärmar med material, såsom serviceavtal, 
ritningar, protokoll m m har uppkommit.
Eventuellt kan det vara av intresse för föreingens medlemmar att lägga ut 
en del ritningar på vår hemsida.  Det blev Tomas Almås och Madeleine 
Engvalls uppgift att sätta sig ner och gå igenom dessa.  

Frågan om iordningsställande efter BoTrygg uppgrävning vid lilla 
lekparken togs upp igen och styrelsen beslöt att under de närmaste 
månaderna ha koll på när arbetet är slutfört samt att se till att asfalt,
gräs m m återställs. Göran Granholm har denna aktivitet sen tidigare.

§ 5 Ekonomi

Kassör Tomas Almå gick igenom det ekonomiska läget och det ser bra ut.
Inga direkt stora utgifter planerade till hösten, förutom inköp av Softtex 
plattor till lekparken. Medlemsavgifterna ska betalas in under oktober 
månad och påminnelse om delas ut i september.

§ 6 Uppföljning av sommarstädveckor

Lite strul i början av sommaren med gräsklippning, annars gick det bra. 
Dock bör det påminnas att städningen gäller HELA veckan!
Till nästa års städschema ska även vattning av blomkrukor läggas till. Det 
gäller de 5 blomkrukor som även fungerar som farthinder i området.
Det åligger då den som har städveckan att vattna och om detta ej sköts, 
ansvarar man själv för att ersätta ev vissna blommor. Styrelsen kommer 
fortsättningsvis att köpa in och plantera nya blommor 3-4 gånger per 
säsong.



§ 7 Höststädning

Höststäddagen är sedan länge inplanerad till den 11 oktober då Ullstämma 
Återvinningscentral har öppet.
Utskick ska ske senast vecka 37 och Tony Axelsson ansvarar för att detta 
blir gjort. Jennie Byström och Madeleine Engvall fick i uppgift att 
revidera”att göra” listan inför städdagen. Tomas Almå ansvarar för att 
korv, bröd m m köps in.

§ 8 Övriga frågor

Övriga frågor som kom upp på mötet har redovisats under punkt  4 och 6.

Nästa möte sker  Måndagen den 9 november kl 19.00 hos Jennie Byström, 
Ullstämmavägen 322

§ 9 Mötets avslutande  

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

……………………………… ………………………………….
Pia Rundgren Madeleine Engvall
Ordförande Sekreterare




