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Protokoll från styrelsemöte nr 5/2021 i Kvarterssamfälligheten Rödstenen 

Datum: 23 augusti 2021 

Plats : Hirdvägen 11 

Deltagare : Christer Boije (CB) [ordförande] 
[sekreterare] 
[suppleant] 

Christer Gustafsson (CG) 
Christer Gottschalk* (ChG) 
Miroslav Zdencanovic (MZ) [vice ordförande] 

Adjungerad: Bengt Fransson (BF) [kontaktperson Grannsamverkan] 

*suppleant för Bernt Karlsson 

1. Mötets öppnande 

CB hälsade styrelsemedlemmarna och suppleanten välkommen. 

2. Val av mötesordförande 

Till ordförande för mötet va ldes CB. 

3. Val av sekreterare för mötet 

Ti ll sekreterare för mötet valdes CG. 

4. Föregående protokoll (15 juni 2021) 

• Styrelsen inspekterade gungställningen på säckgata 2. Beslutades att det ena däcket 
(dubbeldäcket) ska ll bytas ut. MZ åtog sig att med hjälp av annan medlem genomföra 
detta . Om det p g a tidsbrist inte kan genomföras inom kort beslutades att dubbeldäck
et avlägsnas tills reparationen kan utföras. 

• Skrift lig rundfråga ti ll samtliga medlemmar på säckgata 1 och 3 om permanenta fart
hinder har genomförts. Tydlig majoritet för anläggning av permanenta farthinder erhölls 
på båda säckgatorna . 

5. Samfällighetens ekonomi 

Då BK P g a sjukdom var förh indrad att delta i mötet hade han skickat en skriftlig rapport till 
styrelsen . Ur denna framgår att "Ekonomin flyter på . Samtliga guppfakturor är betalda. Vat
tenräkn ingarna är utdelade." 

6. Permanenta farthinder på säckgata 1 och 3 

I överensstämmelse med utfallet av rundfrågningen en ligt §4 har likadana permanenta fart
hinder som på säckgata 2 och 4 anlagts. Styre lsen har försett dessa med vita varningsmar
keringar. 

Beslutades att de temporära farthindren ska ll sä ljas , t ex genom annonsering på Blocket. 
Viss komplettering med saknade fästspikar måste göras före försä ljn ing . Tills vidare förvaras 
farthindren hos CB. 
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7+8 Avtal om snöröjning vintern 2021-2022 samt markeringsstavar för kantstenar 

Beslutades att ordna ett möte med entreprenören för att diskutera de återkommande kla
gomålen om skadade/bortkörda kantstenar samt skador på gräsmattor. Alternativa offerter 
med, respektive utan lagning av kantstenar och gräsmattor, skall begäras in . 

Entreprenören skall även tillfrågas om uppsättning av markeringspinnar, även vid farthindren , 
för att undvika framtida skador på kantstenar och gräsmattor. 

Så många som möjligt av styrelsemedlemmarna deltar i mötet. BK tar kontakt och kallar ent
reprenören. 

Beslutades att även ta in offerter från firman som har installerat de permanenta farthindren 
då denna har uttryckt intresse för att utföra snöröjning. 

9. Rapport från Grannsamverkan 

BF rapporterade att vissa förändringar har skett i rapporteringen sedan den tidigare hand
läggaren ("Bäckis") har gått i pension. Framför allt har rapporteringen blivit mindre detalje
rad, något som anses ha både för- och nackdelar. 

BF uppmanades att försöka skapa kontakt med den nye handläggaren, som hittills är "ano
nym", genom grannsamverkangruppen. Föreslogs att handläggaren bjuds in för att hålla en 
genomgång på nästa årsmöte. 

Konstaterades att grannsamverkanskyltarna är i gott sk ick . CB informerade om att han har 
en reservs kylt. 

10. Övriga frågor 

Beslutades att entreprenör skall anlitas för att under våren 2022 frakta bort gammal , samt 
fylla på ny sand i lekplatsernas sand lådor på säckgata 1-3. Eventuellt kan storleken på sand
lådorna minskas i samband med det. 
Medlemmarna är därför välkomna att hämta sand , t ex för uppluckring av gräsmattor, från 
sandlådorna. 

11. Nästa möte 

Beslutades att nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 4 oktober på Hirdvägen 37 med start kl 
18.30. 

12. Mötets avslutande 

CB avslutade mötet och tackade deltagarna för aktivt och konstruktivt engagemang, samt 
Miro för välsmakande kaffe med dopp. 

Vid protokollet: 
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