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§ 1 Föregående mötesprotokoll 
 

Ordförande Pia Rundgren hälsade välkommen och gick igenom protokollet från 
förra styrelsemötet. 

 
§ 2 Aktivitetslistan 
 

Aktivitetslistan gicks igenom och en del punkter avrapporterades. 
   
§ 3 Ekonomi samt underhållsplan 
 

Kassör Magnus Berglund kommer inom kort att ta över det formella ansvaret 
från Tomas Almå. Det ekonomiska läget ser för närvarande bra ut. 
 
I underhållsplanen för 2012 finns pengar avsatta för eventuellt byte av 
centralantenn och vissa målningsarbeten. Sen tidigare är beslut taget om att inte 
byta ut centralantenn utan ha kvar den befintliga och ha kvar serviceavtalet med 
Cantenna. De målningsarbeten som finns med i underhållsplanen är delvis 
gjorda och en översyn har gjorts av de kvarvarande ytorna och styrelsens 
bedömning är att vi inte behöver göra det i år. 
 
I underhållsplan finns också pengar avsatt för inköp av mossrivare, men just nu 
finns det inget behov av att köpa in någon ny då den befintliga inte används i 
samband med underhållet i samfälligheten. Gustav Flodén undersöker om den 
som står i förrådet går att använda och om den eventuellt behövs lagas får vi ta 
ställning till den eventuella kostnaden för det, dvs är den värd att laga eller ska 
den kasseras. 

 
Inom det närmaste året kommer även en del nya träd att behövas bytas i allén. 
Gustav Flodén fick i uppgift att undersöka vad kostnaden för trädbyten kommer 
att bli och om vi kan ta den kostnaden ur årets budget. 
 



Vissa delar av asfalten på våra gator kommer med stor sannolikhet att behöva 
repareras inom det närmaste ett-två åren och Robert Samos har fått i uppgift att 
se över gatorna och ta in offerter på vad arbetet kan kosta. 
Styrelsen tar ställning till detta vid nästa styrelsemöte. 

 
 

 § 4 Uppföljning av vårens städdag 
 

 Mycket bra uppslutning på städdagen och mycket blev gjort. 
 Några saker finns kvar, ex inoljning av bänkar och staket samt utrensning av 

några buskage och Kjell-Åke fördelar arbetsuppgifterna till de hushåll som inte 
var med på städdagen. 

 
 I framtiden bör våra dagvattenbrunnar rensas både på vår och höst och Joel 

skriver in det i planeringen för städdagarna. 
 
 Utrensning bland buskarna vid parkeringen i anslutning till stora lekparken 

gjordes vid städdagen och förslag finns att eventuellt plantera några buskar 
istället för att så gräs, men beslut i frågan avvaktar vi med till hösten.
  

  
§ 5 Inför sommarstädveckor 
 

Information om fördelningen av sommarstädveckorna har delats ut, men mer 
detaljerad information om vad som ska göras på veckorna bör skickas/delas ut 
så snart som möjligt och den informationen bör även finnas uppsatt på 
anslagstavlan i förrådet. Gustav Flodén ansvarar för att se över utrustningen i 
förrådet inför sommaren. 

 
§ 6 Övrigt 
  

Frågan om ev fiberanslutning kommer efter diskussioner i styrelsen att 
bordläggas. Anledningarna är främst det låga intresset men även den stora 
kostnaden som är förknippad med anslutningen och de svårigheter som finns för 
att hitta bra och billiga finansieringsalternativ. 

 
Familjen Arousell har undersökt möjligheten att ”köpa loss” en bit mark i direkt 
anslutning till deras tomt, men har nu meddelat styrelsen att de inte kommer att gå 
vidare med frågan. 
 
Festkommittén inför Rastens 20 årsjubileum kommer inom kort att hålla sitt första 
planeringsmöte och tar tacksamt emot förslag på aktiviteter av de övriga 
medlemmarna. 
 
Farthindren med blommor kommer att vattnas av delar av styrelsen fram till dess att 
städveckorna börjar, sen åligger det de som är ansvariga för respektive vecka att 
sköta vattningen av blomlådorna/farthindren. 
Marcus Magdesjö ansvarar för att under sommaren köpa in nya blommor och 
plantera dem när behov finns. 

   



§ 8 Nästa möte 
 

Nästa möte kommer att hållas tisdagen den 11 september kl 19.00 hos 
Gustav Flodén, Ullstämmavägen 346. 

 
 
§ 9 Mötets avslutande 
 
 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 
 
    
 
 
 
 

 
 
 Pia Rundgren   Madeleine Engvall 
 Ordförande    Sekreterare 


