
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN 
 
Protokoll från styrelsemöte 2011-09-01 
 
 
Närvarande: Pia Rundgren 
 Jennie Byström 
 Tomas Almå 
 Madeleine Engvall  
 Kjell-Åke Karlsson 
 Joel Bengtsson-Staberg  
 Wolfgang Freter  
 Magnus Berglund  Frånvarande   
 
 
§ 1 Föregående mötesprotokoll 
 
 Ordförande hälsade välkommen och gick igenom förra mötets protokoll. 
 
§ 2 Aktivitetslistan 
 

Aktivitetslistan gicks igenom och några punkter avfördes och några nya tillkom. 
Se separat lista. 
 

§ 3  Ekonomi 
 
Det ekonomiska läget ser bra och stabilt ut och Tomas Almå har varit på banken 
och ändrat våra kontovillkor vilket gör att vi får bättre ränta på insatta pengar. 
Årets andra inbetalning av medlemsavgifter kommer se i september/oktober. 

  
§ 4 Inför höststäddagen 
 

Städdagen bestämdes till söndagen den 9 oktober då Ullstämma 
Återvinningscentral har söndagsöppet kl 09-15. Kallelse med arbetsfördelning 
tas fram av Jennie Byström och därefter delar Joel och Kjell-Åke ut den till alla 
hushåll inom kort. Joel och Kjell-Åke är ansvariga och kommer att se till att det 
som behövs för städdagen köps in. 
Ett antal arbetsuppgifter kom upp och finns noterade i aktionslistan samt 
kommer att finnas på arbetsfördelningen inför städdagen. 
Traditionsenligt kommer även grillning av korv att ske i anslutning till 
städdagen. 
Blomkrukorna som fungerar som farthinder tas inte bort i samband med 
höststäddagen, utan står kvar till dess att blommorna har vissnat och då ansvarar 
Jennie och Madeleine för att de tas bort. 

  
 
 
 
 
 



 § 5 Uppföljning av sommarstädveckor 
 

 Har fungerat bra under sommaren och det är bra att vi har utökat veckorna och 
börjar lite tidigare. Till nästa sommar bör tydligare instruktioner skickas ut i 
samband med veckofördelningen samt även en karta över vårt område och där 
det är utritat var de gräsmattor som ska klippas  resp blommor som ska vattnas 
finns inritade. 

  
§ 6 Övrigt 
 
 Vår lekande barn skylt, elskåp samt farthinder nere vid lilla lekparken 

har utsatts för klotter och en polisanmälan är gjord. I samband med höstens 
städdag kommer Magnus Berglund att gå igenom vad vi kan göra för att 
återställa skyltar m m. Förslag på inköp av ny skylt, målning samt byte av 
reflexband på farthinder samt ev sanering av elskåp är några förslag på åtgärder 
som kan göras, förslagsvis i samband med vårens städdag. 
 
I samband med nästa styrelsemöte i november presenterar Magnus Berglund 
förslag på kostnader m m för installation av bredband i området. Därefter 
skickas förslaget ut till alla boende i området som få anmäla ev intresse. 

  
§ 7 Nästa möte 

 
  Torsdagen den 10 november kl 19 hos Joel Bengtsson-Staberg, 

Ullstämmavägen  302. 
 
    
 
 
 
 

 
 
 Pia Rundgren   Madeleine Engvall 
 Ordförande    Sekreterare 


