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Samfällighetsföreningen Rasten 

Protokoll från styrelsemöte 2015-04-23 

Närvarande: Magnus Kahlin 

 Joakim Wikman 

 Robert Drotz 

 Gustav Flodén 

 Rina Blomberg 

 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Joakim Wikman hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

§ 2  Dagordning 

• Vårstäddag 2015 

• Facebookgrupp 

• Hemsidan 

• Aktivitetslistan 

• Övriga frågor 
 

- Dagordning godkändes 

 

§ 3  Vårstäddag 2015 

Datum för vårstäddagen är 10 Maj 2015 kl 10. Rina har skickat ut uppgiftslista 

och information till föreningen. I samband med inbjudan till städdag har 

fördelningen av sommarveckorna skickas ut till fördelningen. 

Inför städdagen tar Robert fram en karta över brunnar som ska rensas i 

samband med städdagen. Gustav laminerar och förvaras i boden. 

 

§ 4  Facebookgrupp 

Facebookgrupp för föreningens medlemmar är uppstartad. Syftet med gruppen 

är att skapa ett nätverk och diskussioner mellan medlemmar. Responsen från 

medlemmar har varit god. Användaren Styrelsen är nerlåst så mycket som det 

går och ska endast användas till allmänna utskick på facebookgruppen. 
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§ 5 Hemsidan 

Tomas har hittat hur man förändrar sidan och har i och med detta uppdaterat 

sidans utseende. Vi fortsätter med befintlig lösning och utvärderar på ett av 

vårens styrelsemöten. 

 

§6 Aktivitetslistan 2015 

Aktivitetslistan för styrelsen 2015 gicks igenom och uppdaterades. Se bilaga 1. 

  

§ 7 Övriga frågor 

Små prydnadsäppelträd vid stora lekplatsen är i behov av beskärning och är 

allmänt dåligt skick. Diskussion angående om dessa ska ersättas med nya 

fruktträd. Styrelsen ser risker med att fruktträd ger mer nedskräpning än nytta. 

Eventuellt kan dessa ersättas med prydnadsträd utan frukt. 

Medlemmar har informerat att behov av att använda besöksparkeringen 

tillfälligt för extraplats. Tillfällig parkering är ok enligt styrelsen. Skyltningen vid 

besöksparkeringen kollas över så att alla skyltar syns tydligt, åtgärdas vid 

behov. Robert ansvarar. 

Joakim tog upp tanken med gemensam kompost för föreningen. Osäkerhet 

angående intresset. Joakim lägger ut frågan på Facebook för att undersöka 

intresse. 

Höjder på häckar i området har noterats hålla hög höjd och skymmer i vissa fall 

sikten i området. Joakim tar upp frågan i samband med introt till Städdagen i 

samband med uppmaning att hålla hastigheten i området. 

  

§ 8 Nästa Möte 

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 13 augusti kl 19 hos Magnus K 

(Ullstämmavägen 324) 

 

§ 9 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
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__________________   __________________ 

Joakim Wikman   Robert Drotz 

Ordförande    Sekreterare 



SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN Bilaga 1

Aktivitetslista Styrelsen 2015 Senast uppdaterad: 2015-04-23

Aktivitet Ansvarig Avrapportering Aktivitet klar
Inbjudan/aktiviteter Städdag vår 2015 Rina Datum för vårstäddagen är 10 Maj 2015 kl 10. Rina har 

skickat ut uppgiftslista och information till föreningen. I 
samband med inbjudan till städdag har fördelningen av 
sommarveckorna skickas ut till fördelningen.

Klart!

Inventering av maskiner i boden och ev 
inköp av nya

Gustav Behövs köpas ny gräsklippare. Styrelsen beslutar att köpa 
in men bensindriven gräsklippare med elstart. Älsta 
gräsklipparen skrotas och nuvarande blir reservmaskin / 
lånemaskin. Gustav ansvarar för inköp.

Förslag för bredbandsutbyggnad Tomas Tomas har haft inledande kontakt med ComHem som 
alternativ leverantör av bredband via fiber. Nästa steg är 
inventering av befintlig kanalisation.

Uppdatera underhållsplan Magnus B Underhållsplanen uppdaterad inför årsmötet 2015.

Uppdatera hemsidan til ny design Tomas Tomas har hittar hur man uppdaterar hemsidan och 
förändrar dess utseende. Nuvarande webhotell behålls 
och utverderas på styrelsemöte hösten 2015

Inventering av lekplatser enligt motion på 
årsmötet.

Joakim Lekplatserna, framförallt lilla lekplatsen, är i dåligt skick. 
Funderingar på om lilla lekplatsen behövs. Arbetsgången 
beslutas till: 1. Inventering av lekplatsen och dess 
material, skick på varje enhet specificeras på detaljerad 
lista. 2. Utifrån inventeringen tar Styrelsen fram 
åtgärdsförslag. 3. Inventering och förslag skickas ut till 
medlemar och återkoppling begärs innan definerat datum. 
4. Efter utsatt datum tas beslut om åtgärd.

Åtgärda förstörd gräsmatta vid lilla 
lekplatsen

Joakim I samband med snöröjning har gräsmattan förstörts. 
Joakim och Magnus tar kontakt med entreprenör för att se 
om det står i deras åttagande att åtgärda. Inför framtida 
vintersäsong bestäms var snö får placeras och vilka 
gångar som får skottas.


