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Protokoll fran styrelsemote nr 1/2021 i Kvarterssamfalligheten Rodstenen

Datum :

18 januari 2021

Plats:

Hirdvagen 12 samt som telefonkonferens.

Deltagare:

Christer Boije
(CB)
Bernt Karlsson , pa telefon (BK)
Christer Gustafsson
(CG)

Forhindrade: Bengt Franssen
Miroslav Zdencanovic
1.

(BF)
(MZ)

[ordforande]
[kassor]
[sekreterare]
[representant for Grannsamverkan]
[vice ordforande]

Motets oppnande
CB halsade deltagarna valkomna till dagens mote.

2.

Val av motesordfOrande
Till ordforande for motet valdes CB.

3.

Foregaende protokoll (9 november 2020)
Konstaterades att samfallighetens losa kantstenar ar atgardade.
Vi tackar Miro for resolut losning av detta problem.
Protokollet lades darefter till handlingarna.

4.

5.

Forberedelser infor arsmotet 2021
•

Beslutades att arsmotet halls per telefon . Osakerheten i coronalaget ar alltjamt stor.

•

Datum for arsmotet ar bestamt till 22 april.

•

Kallelse med dagordning mejlas till medlemmarna den 1 april. CB och CG ansvariga .

•

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 april.

•

Verksamhetsberattelsen gars klar sa att den kan bifogas kallelsen. CB och CG ansvariga.

•

Ekonomiredovisningen och revisionsrapport bifogas kallelsen . BK ansvarar for dessa .

•

Forslag till drift och underhall tas fram sa att den kan bifogas kallelsen . BK ansvarar for
dessa.

•

Budgetforslag tas tram sa att det kan bifogas kallelsen . BK ansvarar for denna.

•

Valberedningen skall vara klar senast i slutet av mars, sa att forslaget kan bifogas
kallelsen. CB talar med valberedningen .

Besvarsskrivelse 2 september, samt paminnelse 20 december 2020, avseende
sopstationen pa Norrskogsvagen
Kommunen har svarat att man inte anser att sopstationen innebar nagra allvarliga olagenheter.
Dessutom har man haft kontakt med FTI AB som skater tOmning och stadning. De havdar att de
har fatt in ett mycket litet antal klagomal.
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Kvarterssamfalligheten Rodstenen •

CG har efter detta mejlat ytterligare bilder pa nedskrapningen till kommunen.
For att samfalligheten skall ha nagon mojlighet att driva arendet vidare maste vi alla hjalpas at att
mejla felanmalan (webbaserad) till FTI AB bade nar en eller flera behallare ar fulla och nar det ar
skrapigt runt behallarna .
Endast genom "utnotningsmetoden" har vi nagon mojlighet att gora var rest herd .
Har ar lanken till felanmalan : Felanmalan - Forpackni ngs- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se)
Samfallighetens ekonomi.

6.

BK rapporterar att ekonomin foljer budget. Kostnaden for asfaltlagningen togs ur kassan , eftersom den bedomdes rymmas dar. Resultatet for 2020 kommer darmed att uppvisa ett mindre
underskott, vilket inte innebar nagot problem .
:

BK informerade om att samtliga medlemsavgifter ar inbetalda .
Styrelsen avser att foresla oforandrad medlemsavgift for 2021 .

7. Grannsamverkan
lngen rapport utover de som regelbundet har mejlats till medlemmarna.
8.

9.

Ovriga fragor
•

Beslutades att paminna om vikten av att halla "ganghastighet" pa alla fordon vid fard pa vara
sackgator. Paminnelse gar aven ut tillsammans med samfallighetens februarifaktura .

•

Beslutades att forslag om permanenta farthinder pa de gator som har problem med fortkorning
tas upp pa arsmotet. Nuvarande flyttbara farthinder gor nytta, men de maste tyvarr tas bort
vintertid . Aterkommande oformaga att anpassa hastigheten har noterats pa bl a sackgata 4.

Nasta mote
Nasta ordinarie styrelsemote halls den 22 mars 2021 kl 18.30, i form av telefonkonferens om inte
coronarestriktionerna till dess har lattat betydligt. Huvudpunkt pa detta mote ar att sammanstalla
underlaget for samfallighetens arsmote.
10. Motets avslutande
CB avslutade motet med att tacka deltagarna for aktivt och konstruktivt engagemang .

Vid protokollet:

Justeras:

