
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN 
 
Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 
 
 
Närvarande: Pia Rundgren 
 Jennie Byström 
 Tomas Almå 
 Madeleine Engvall 
 Magnus Berglund 
 Kjell-Åke Karlsson 
 Joel Bengtsson-Staberg Frånvarande 
 Wolfang Freter  Frånvarande 
 
 
§ 1 Föregående mötesprotokoll 
 
 Ordförande hälsade välkommen och gick igenom förra mötets protokoll. 
 
§ 2 Aktivitetslistan 
 

Aktivitetslistan gicks igenom och någon ny aktivitet fördes upp. 
 

§ 3 Ekonomi 
 

Läget ser fortfarande stabilt ut och 5000 kronor är insatt på investeringskontot. 
Eventuellt kommer vi att kunna avsätta ytterligare i slutet av året, men vi 
avvaktar och ser hur vårt ekonomiska läge ser ut då. 

 
Tomas Almå har undersökt om vi kan ändra förutsättningarna för vårt 
bankkonto och få bättre ränta på pengarna och har hittat ett bättre alternativ. 
Tomas tar kontakt med banken och ändrar placeringsformen. 

  
§ 4 Uppföljning av vårstäddagen 
 

Bra uppslutning i samband med städdagen och återigen var grillningen ett 
mycket uppskattat inslag. Styrelsen bör dock noggrant följa upp vilka som ej 
deltar i städdagen samt att andra uppgifter utförs. 
Diskussion ange ev avgift för de som ej deltar diskuterades, men bordlades för 
närvarande. Frågan tas upp igen efter höstens städdag. 
 
Inventering av vår asfalt ska göras av Robert Samos, Ullstämmavägen 328.  
Rapport kommer om vad som behöver göras på kort resp lång sikt. 

 
Våra varning för barnskyltar ska förnyas och i samband med mötet köptes 3 nya 
skyltar in som kommer sättas upp inom kort. 

 
 
 

 



 § 5 Övrigt 
 

 I samband med årsstämman fick styrelsen i uppgift att undersöka om det finns 
någon leverantör som är intresserad av att leverera bredband till vårt område 
samt kostnad för detta. Magnus Berglund har nu undersökt det och tre offerter 
från olika leverantörer har kommit in. 

 Magnus skickar nu ut dessa samt en intresseanmälan till alla och därefter får alla 
svara om intresse finns eller ej. Sen sammanställer Magnus det och presenterar 
det i samband med höstens första styrelsemöte. 

 I samband med att alla svarar vill även styrelsen få in allas mailadresser, för att 
lättare kunna nå ut med viktig information i framtiden. Naturligtvis kommer 
även fortsättningsvis protokoll finnas på vår hemsida, www.rasten.nu. 

   
 
§ 6 Nästa möte 

 
  Torsdagen den 1 september kl 19 hos Madeleine Engvall, Ullstämmavägen 306 . 
 
    
 
 
 

 
 
 Pia Rundgren   Madeleine Engvall 
 Ordförande    Sekreterare 


