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Protokoll från styrelsemöte nr 7/2021 i Kvarterssamfälligheten Rödstenen 

Datum: 

Plats: 

29 november 2021 

Hirdvägen 12 

Deltagare: Christer Boije (C B) 
(BK) 
(CG) 
(MZ) 
(PAP) 

[ordförande] 
[kassör] 
[sekreterare] 
[vice ordförande] 
[suppleant] 

Bernt Karlsson 
Christer Gustafsson 
Miroslav Zdencanovic 
Per-Arne Palm 

1. Mötets öppnande 

CB hälsade styrelsemedlemmarna och suppleanten välkommen. 

1a. Godkännande av dagordningen 

Den tillsammans med kallelsen utsända dagordningen godkändes. 

2. Val av mötesordförande 

Till ordförande för mötet valdes CB. 

3. Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes CG. 

4. Föregående protokoll (4 oktober 2021) 

• "Dubbeldäcket" till gungställningen på säckgata 2 har monterats bort för senare repa
ration. 

Protokollet lades till handlingarna. 

5. Samfällighetens ekonomi 

BK rapporterade att ekonomin är tillfredsställande samt att den följer budget. 

Samtliga medlemmar har - i vissa fall efter påstötning - betalat vattenräkningen . 

6. Nytt avtal om snöröjning vintern 2021/22 har tecknats 

Nytt avtal har tecknats med vår mångårige snöröjare. De synpunkter som i positiv anda dis
kuterades vid styrelsens sammanträde med snöröjaren utgör nu en bilaga till avtalet. 

Styrelsen föreslår att medlemmarna skottar ut snön ett par decimeter från kantstenen som 
löper längs säckgatan för att snöröjaren lättare skall se var kantstenen finns. Det är således 
ingen bra ide att skotta över snön mot grannens kantsten/häck! 

7. Rapport från Grannsamverkan 

CB har talat med BF inför mötet. Han rapporterar, vilket också har framgått ur senaste ut
skicket, att det har varit inbrott i ett av suterränghusen på Norrskogsvägen. 
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8. Fastställande av februariutdebitering för 2022 

BK rapporterade att han ännu inte har fått in tillräckliga uppgifter om kostnadsutvecklingen 
för 2022 för att kunna göra en preliminär budget. 

Beslutades därför att beslut om debitering för första perioden 2022 tas på nästa styrelse
möte. 

9. Övriga frågor 

• Styrelsen har fått information om att problemet med råttor ökar inom vår samfäll ighet. 
Som tänkbar orsak nämns nedskräpningen runt sopstationen och snabbmatsrester 
som utomstående kastar bl a på gator och vändplaner. 

Flera medlemmar har anlitat företaget Nomor för att få tillgång till bl a effektiva fällor. 

• Styrelsen har fått rapporter om att det inom hela kommunen rådande förbudet mot 
tomgångskörning (max 1 minut) regelbundet överträds av vissa medlemmar. Styrelsen 
vill uppmärksamma berörda på att det generella förbudet gäller även inom Rödstenens 
markområde. 

• Trädgårdsavfall, ris och grenar får inte dumpas i skogspartierna runt Rödstenens mark. 
Kommunen har uppmärksammat att så har skett och satt upp skyltar som upplyser om 
förbudet. Sannolikt kommer förbudet att fö ljas upp. 

• Styrelsen har fått remissen för Botkyrka kommuns VA-plan . 
Den finns på länken VA-plan - Välkommen till Botkyrka kommuns webbplats samt un
der "Styrelse" på Rödstenens hemsida. 

Styrelsen kommer att efter genomgång besluta om den skall kommenteras eller läm
nas obesvarad. 

10. Nästa möte 

Beslutades att nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 24 januari 2022 kl 18.30, sannolikt som 
video/telefonmöte. 

11. Mötets avslutande 

CB avslutade mötet och tackade deltagarna för sedvanligt engagemang. Deltagarna tackade 
CB för kaffe med dopp. 

Vid protokollet: 

Norsborg 2021 -11 -30 
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