
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN 
 
Protokoll från styrelsemöte 2011-11-10 
 
 
Närvarande: Magnus Berglund 
 Jennie Byström   
 Joel Bengtsson-Staberg  
 Wolfgang Freter  
 Madeleine Engvall  
 Pia Rundgren  Frånvarande 
 Tomas Almå   Frånvarande  
 Kjell-Åke Karlsson  Frånvarande 
 
 
§ 1 Föregående mötesprotokoll 
 

Vice ordförande Magnus Berglund hälsade välkommen och gick igenom förra 
mötets protokoll. 

 
§ 2 Aktivitetslistan 
 
 Aktivitetslistan gick igenom och en del punkter avrapporterades och en 

del nya tillkom. 
 
§ 3  Ekonomi 

 
Kassör Tomas Almå var inte närvarande, men hade skickat en rapport om att det 
ekonomiska läget såg bra ut och att alla medlemsavgifter för 2011 hade betalats 
in. Dessutom gör den ännu så länge milda hösten/vintern att vi ännu inte har 
betalt någon avgift för sandning respektive snöröjning. 

  
§ 4 Uppföljning av höststäddagen 
 

Höstens städdag har genomförts med bra uppslutning och som vanligt 
uppskattades grillningen i samband med städdagen. 
En hel del nya förslag på förbättringar i samfälligheten fördes fram i samband 
med städdagen och dessa diskuterades och de flesta finns nu inskrivna i 
aktivitetslistan under särskild punkt, se städdag våren 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 § 5 Planering inför nästa möte 
 

 Nästa styrelsemöte kommer hållas lördagen den 21 januari kl 16.00 hos 
 Magnus Berglund, Ullstämmavägen 276. I samband med detta möte ska 

revisorer och valberedning bjudas in till kl 17.00 och detta gör ordförande Pia 
Rundgren.  

 Till mötet ska ordförande ha med ett utkast till årsberättelse och kassör ska 
förbereda revisorerna för sammanställning inför årsstämman. 

 Efter mötet går vi gemensamt till Lazlos för middag kl 19.00.  
 Jennie Byström bokar bord och var vänlig maila önskemål om mat till Jennie 

senast den 13 januari. Middagen betalas av var och en. 
 
 I samband med årsstämman i mars ska tre ordinarie ledamöter och tre  

suppleanter väljas. De som nu är med i styrelsen bör till nästa möte bestämma 
om de vill sitta kvar på två respektive ett år till alternativt om de vill sluta sina 
uppdrag. Detta för att vi i samband med styrelsemötet i januari kan meddela 
valberedningen deras uppdrag till årsstämman. 

 
 Årsstämman kommer att hållas måndagen den 19 mars kl 19.00 och plats 

meddelas senare. 
   
  
§ 6 Övrigt 
 

Nästa år fyller Rasten 20 år och styrelsen beslutade att detta ska firas på 
liknande sätt som vi gjorde när vi fyllde 15 år. Till nästa styrelsemöte i januari 
ska kassören se över vår ekonomi och framförallt hur vi finansierade förra 
jubileet samt att sekreteraren ska titta igenom gamla protokoll och se hur 
planeringen sköttes förra gången. Övriga ledamöter fick även i uppgift att 
föreslå personer till en festkommitté.  
 
Inför vintern finns det fortlöpande avtalet med Befab kvar angående snöröjning 
och eftersom vi var nöjda med deras arbete förra året, har vi valt att ha kvar den 
leverantören även i år. 
 
Julgran kommer att köpas in och placeras ut på gräsmattan vid den stora 
lekparken i samband med 1:a advent. Ansvarig för detta är Wolfgang Freter. 

 
Materialet som delas ut till de nyinflyttade samt det material som delas ut i 
samband med sommarstädveckorna bör uppdateras och ansvariga för detta är 
Jennie och Pia samt att alla i styrelsen bör läsa igenom det och komma med 
synpunkter. 

 
I samband med nästa styrelsemöte alt till årsstämman 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 

 
  Lördagen den 21 januari kl 16.00 hos Magnus Berglund Ullstämmavägen  276. 
 

§ 8 Mötets avslutande 
 
 Vice ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 
 
    
 
 
 
 

 
 
 Magnus Berglund   Madeleine Engvall 
 Vice ordförande   Sekreterare 


