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Protokoll frim styrelsemote nr 5/2022 i Kvarterssamfalligheten Rodstenen 

Datum: 

~lats : 

14juni2022 

Hos CB, Hirdvagen 12 

.Jeltagare: Christer Boije (CB) 
(BK) 
(CG) 
(MZ) 

[ ordforande] 
[kassor] Bernt Karlsson 

Christer Gustafsson 
Miroslav Zdencanovic 

[ sekreterare] 
[vice ordforande] 

1. Motets oppnande 

CB halsade den ful ltaliga styrelsen valkommen till sommarens styrelsemote och konstate
rade att styrelsen var beslutsmassig . 

2. Val av motesordfOrande 

Till ordforande for motet valdes CB, och ti ll sekreterare valdes CG ... 

3. Foregaende protokoll (nr 4 den 1 maj) 

• Fragan om atgarder avseende sandladorna pa sackgata 1,2 och 3 togs upp till fbrnyad 
behandling . 

BK och MZ rapporterade att sandladorna pa sackgata 1 och 2 anvands i viss utstrack
ning. 

Beslutades, da sandnivan ar lag , att dessa bada sandlador ska ll fyl las pa med ny sand. 
Detta skall dock ske i samband med beslut avseende sackgata 3 efter utvardering av 
nedan beskrivna enkat. 

CG rapporterade att fragan om lekplatsen vid sackgata 3 har behandlats vid flera till
fallen av tidigare styrelser, varvid intresserade medlemmar har uppmanats att komma 
med forslag ti ll upprustning inom den budget som vid dessa tillfal len har avsatts for an
damalet. 

Nagra forslag har inte presenterats. lnte heller har sandladan anvants for lek under de 
senaste 2-3 styrelseperioderna . 

Beslutades att CG snarast distribuerar en enkat pa sackgata 3 for att undersoka beho
vet av att anvanda sandladan och att om behovet finns vara behjalplig vid iordningstal
landet av sandladan och omkringliggande omrade. 

4. Samfallighetens ekonomi 

BK rapporterade att ekonomin foljer budget samt att tillgangarna ar tillfredsstallande. 
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5. Sammanstallning av avlasning av vattenmatare samt utbyte av vattenmatare i fas-
tigheten Hirdvagen 43 

Vid sammanstallningen av avlasningarna av bade de individuella och huvudvattenmatarna 
konstaterades, inte minst mot bakgrund av den mangariga statistik som finns, ett orimligt 
hogt varde pa vattenmataren i HV 43. Vardet overensstammer inte med avlast varde pa den 
aktuella huvudvattenmataren i fbrhallande till summan av ovriga till denna kopplade individu
ella matare. 

CB fbretog med anledning av detta en omfattande, dokumenterad, utredning med bl a ge
nomgang av data och sammanstallningar fran tidigare ar samt avtappningsprov pa den aktu
ella mataren. Avtappningsprovet uppvisade stor noggrannhet mellan uppmatt avtappad och 
pa mataren visad volym. 

Efter noggrann genomgang av dokumentationen beslutade Styrelsen att justera ner avlasta 
vardet fbr HV 43 till att utgora differensen mellan huvudvattenmataren och summan av ovriga 
till aktuell huvudmatare kopplade individuella matare, med hansyn taget "spill". Tillaggas skall 
att samfalligheten betalar vattnet baserat pa vattenverkets avlasning av huvudvattenmatar
na. 

Styrelsen beslutade vidare att som sakerhetsatgard byta ut vattenmataren i HV 43. 

Styrelsen beslutade, efter denna genomgang, att anvanda sammanstallningen av de indivi
duella vattenavlasningarna, med justerat varde fbr HV 43, kompletterad med sedvanlig spill
berakning som debiteringslangd fbr vattenkostnaden per fastighet. 

Vattenslutrakningen distribueras med vattenfakturorna i augusti. Dessfbrinnan finns den att 
lasa pa samfallighetens hemsida http://rodstenen.se 

6. Grannsamverkan 

lngen rapport utover de som regelbundet har mejlats till medlemmarna. 

7. Ovriga fragor 

Hardgorning av tomter 

• Styrelsen noterar att det inom samfalligheten blir allt vanligare att betydande del av fas
tigheters grasytor etc hardgors genom belaggning med platter, asfalt och liknande. 

• Vid planering av omradet har berakning av kapaciteten hos dagvattenledningar och 
brunnar gjorts med utgangspunkt fran bl a att en stor del av dagvattnet vid regn och 
smaltande sno tas upp av jorden i grasmattor och annat naturligt underlag. 

• Vid omfattande hardgorning kommer detta vatten i stallet att rinna ut pa gator, vand
planer och gangvagar med resultatet att dagvattensystemets kapacitet inte racker ti ll. 
Olagenheter i form av staende vatten och/eller oversvamning uppstar. 

• Styrelsen framhaller att ansvaret (inkl ekonomiskt) fbr undanrojandet av sadana ola
genheter vilar pa den/de fastighetsagare som har orsakat olagenheten genom omfat
tande hardgorning. Detta ar inte samfallighetens ansvar. 
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Grasklippning av gemensamhetsytor 

• MZ papekar att han, trots accepterad lista med turordning , har svart att fa medlemmar
na pa sackgata 2 att skota grasklippningen pa samfallighetens grasytor. 

• Styrelsen uppmanar medlemmarna att folja listan och att utfora sin del av klippningen 
utan paminnelser. 

8. Nasta mote 

Nasta styrelsemote halls den 29 augusti 2022 kl 18.30 hos CB pa Hirdvagen 12. 

9. Motets avslutande 

I och med detta var dagordningen genomgangen och CB avslutade motet med att tillonska 
bade styrelsen och samfallighetens medlemmar en trevlig sommar. 

Vid protokollet: 

Norsborg 2022-06-15 

r. Gustafsson 
Sekre rare 
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