
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN 
 
Protokoll från styrelsemöte 2012-09-11 
 
 
Närvarande: Pia Rundgren 

Kjell-Åke Karlsson 
Magnus Berglund   

 Joel Bengtsson-Staberg  
 Madeleine Engvall   
 Gustav Flodén  
 Joakim Wikman  
 Marcus Magdesjö   
  
 
§ 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 
 

Ekonomin ser bra ut och kassör Magnus Berglund kommer att se över våra 
finanser och hur vi i framtiden ska placera våra pengar och ev byta postgirot mot 
annat mer lätthanterligt alternativ. 
 
Styrelsen har fått in tre olika offerter för att ”reparera” del av beläggningen på 
en av våra gator. Offerterna är alla mycket dyra och styrelsen diskuterade 
ärendet och beslöt att återigen gå igenom alla våra gator och se om det finns fler 
delar av gatorna som behöver repareras och om man ev behöver ta in nya 
offerter. 
I vår underhållsplan finns pengar avsatta för vägunderhåll först år 2028, men 
Gustav Flodén undersöker andra alternativ och i samband med nästa möte 
kommer styrelsen återigen att diskutera detta ärende och bereda frågan så att det 
kan tas upp och beslutas på nästa årsmöte. 

 
 § 4 Uppföljning av jubileumsfest 
 

 Stor eloge till festkommitteen som hade gjort ett mycket bra arbete med 
planering och genomförande!!! Budgeten på 10 000 kronor som hade avsatts för 
festen hölls med marginal. 

 
 
 
 
 



  
§ 5 Uppföljning av sommarstädveckorna 
 
 Sommarstädveckorna har genomförts med bra resultat. 
 
§ 6 Inför höststäddagen 
 

Höstens städdag bestämdes till söndagen den 14 oktober då Ullstämma 
Återvinningscentral har söndagsöppet mellan kl 9-15. 
En del arbetsuppgifter till städdagen noterades och Joel Staberg-Bengtsson fick i 
uppgift att inom en vecka skicka ut en kallelse samt bifoga arbetsfördelningen, 
dvs ”att-göra” listan. 

 
§ 7 Övrigt  
 

Gustav Flodén hade till dagens möte pratat med Blomstertorget om inköp av nya 
träd som vi kan plantera i allén. Blomstertorget vill dock gärna komma och kolla 
på träden och undersöka varför de har dött och se vad man kan plantera istället. 
Gustav pratar vidare med dem om kostnadsförslag och avrapporterar på nästa 
möte. 

 
Joakim Wikman tog upp att det har blivit mycket bättre med biltrafiken till och 
från fotbollsträningarna och att farterna har sänkts, dock bör vi alla fortfarande 
tänka på att det finns många små barn i området och sänka farten. 
    

§ 8 Nästa möte 
 

Nästa möte kommer att hållas tisdagen den 6 november kl 19.00 hos 
Pia Rundgren, Ullstämmavägen 296. 

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

 
 
    
 
 
 
 

 
 
 Pia Rundgren   Madeleine Engvall 
 Ordförande    Sekreterare 


