
Kvarterssamfalligheten 

Rodstenen 
Norsborg 

Protokoll fran styrelsemote nr 3/2021 (konstituerande) i Kvarterssamfalligheten 
Rodstenen 

Datum: 

Plats: 

1 maj 2021 

Hirdvagen 12 

Deltagare: Christer Boije 
Bernt Karlsson 
Christer Gustafsson 
Miroslav Zdencanovic 

1. Motets oppnande 

(CB) 
(BK) 
(CG) 
(MZ) 

[ordforande] 
[kassor] 
[ sekreterare] 
[vice ordforande] 

CB halsade den fulltaliga styrelsen valkommen till det konstituerande styrelsemotet och kon
staterade att styrelsen var beslutsmassig. 

2. Val av motesordforande 

Till ordforande for motet valdes CB. 

3. Val av sekreterare tor motet 

Till sekreterare for motet valdes CG. 

4. Foregaende protokoll samt protokoll fran arsstamman 2021 

Pa arsstamman beslutades om upphandling av farthinder. Uppdrogs at CB att begara in an
bud pa detta. Viktigt att vald entreprenor har kannedom om maximalt tillaten hojd etc. 

5. Konstituering av styrelsen 

Den nya styrelsen konstituerade sig enligt foljande: 

Christer Boije af Gennas 
Bernt Karlsson 
Christer Gustafsson 
Miroslav Zdencanovic 

6. Samtallighetens firmatecknare 

(CB) (pnr 400325-5017) [ordforande] 
(BK) (pnr 361127-0517) [kassor] 
(CG) (pnr 440120-0334) [sekreterare] 
(MZ) (pnr 660807-1558) [vice ordforande] 

Beslutades att Christer Boije af Gennas och Bernt Karlsson var for sig, samt ovriga styrelse
ledamoter i forening, ager ratt att teckna samfallighetens firma. 

7. Den nya styrelsens registrering hos bank, relevanta myndigheter etc 

Beslutades att CB och BK var for sig har fullmakt i dessa kontakter, liksom att hantera bank
konto, gora utbetalningar etc. CB tar kontakt med banken for att genomfora detta. 

Beslutades att CG tar over kontakterna med Villaagarna och Lantmateriet. 

Samfallighetens adress ar oforandrad. 

8. Samtallighetens ekonomi 

BK rapporterade att ekonomin foljer budget samt att inga avvikelser foreligger. 
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9. Punkten saknas i dagordningen 

10. Rapport trim kantstenslagning och sopning av overflodigt grus 

Var snorojningsentreprenor har genomfort sandsopning av sackgatorna. 

CG har besiktigat och provisoriskt aterstallt bortplogade kantstenar. 

BK har haft kontakt med enentreprenoren for reparation av de losa stenarna. 

Beslutades att utsatta strackningar den kommande vintern torses med markeringsstavar. 

11. Varstadning av sackgator 

Beslut om varstadning av sackgatorna tas av respektive sackgata med anpassning till aktu
ella coronarestriktioner. 

12. Grannsamverkan 

Bengt Franssen fortsatter sitt fortjanstfulla arbete med att vara polisens kontaktperson i 
Grannsamverkan samt att distribuera inbrottsstatistiken. 

13. Ovriga fragor 

Nedskrapning vid vandplan pa sackgata 2 i samband med bortforsling av byggsopor atgar
dades snabbt efter papekande. Styrelsen uppskattar fastighetsagarens snabba agerande. 

Oenighet har uppstatt da en husvagg i samband med nybyggnation pa angransande tomt 
har utsatts for missfargande stank. Styrelsen har inte mandat att agera i arenden mellan 
medlemmarna, men papekar att medlem ager ratt att komma at den vagg som vetter mot 
grannen for besiktning, ommalning etc. 

MZ atog sig att inspektera gungstallningen pa sackgata 2, da bl a dacken ar daliga. Han 
aterkommer med forslag till argarder. 

14 Nasta mote 

Beslutades att nasta ordinarie styrelsemote halls den 15 juni pa Hirdvagen 12 med start kl 
18.30. 

15. Motets avslutande 

CB avslutade motet och tackade deltagarna for aktivt och konstruktivt engagemang. 

Vid protokollet: 

Norsborg 2020-05-01 
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