
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2000-04-05. 
 
 
Deltagare:  Christer Gustafsson 
 Per-Arne Palm 
 Jimmy Petersén 
 Jenny Rasmussen 
 
 
1. Till ordförande för mötet utsågs Jimmy Petersén 
 
2.   Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 
 Ordförande   Jimmy Petersén (kvarstår) 
 Kassör  Jenny Rasmussen (kvarstår) 
 Sekreterare  Christer Gustafsson 
 Vice ordförande  Per-Arne Palm 
 
 
2. Beslutades att ordföranden Jimmy Petersén och kassören Jenny Rasmussen              
      äger rätt att var för sig teckna föreningens firma samt att vice ordföranden Per- 
      Arne Palm och sekreteraren Christer Gustafsson äger rätt att i förening teckna  
      föreningens firma.  
 
 
3. Fullmaktsformulär för Posten och Länsstyrelsen (Lantmäteriet) fylldes i. Tidigare 

fullmakt för Nordbanken förändras inte. 
 
 
4. Information från Villaägarnas Riksförbund har anlänt. Föreningsnytt nr 2/2000 

finns att låna hos ordföranden. ABC-info nr 2 cirkuleras på respektive säckgata. 
 
 
5. Nästa möte hålls den 25 maj hos Christer G. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll från styrelsemöte 2000-05-25. 
 
 
Deltagare:  Christer Gustafsson 
 Per-Arne Palm 
 Jimmy Petersén 
 Jenny Rasmussen 
 
 
1. Till ordförande för mötet utsågs Jimmy Petersén 
 
2. Föregående mötes protokoll genomgicks. 
 
3. Christer Gustafsson rapporterade från kontakter med kommunen angående       

vattenmätarna i fastigheterna. Någon akut situation föreligger inte varför förslag kommer 
att presenteras vid nästa årsmöte i enlighet med det uppdrag styrelsen erhöll vid föregå-
ende årsmöte. 
 

4. Styrelsen beslutade att ta in bindande offert på den förbättringsasfaltering som tidigare 
har beslutats. I samband med detta kommer en besiktning att genomföras.  
Det finns möjlighet för de fastighetsägare som så önskar att på egen bekostnad låta utfö-
ra förbättringsasfaltering av garageuppfarten samtidigt som föreningen utför förbättrings-
asfaltering av gemensamhetsanläggningen.  
Det förutsätter dock att bifogad intresseanmälan lämnas ifylld till säckgatsrepresentanten 
senast den 15 juni så att besiktning kan utföras samtidigt som gemensamhetsanlägg-
ningen besiktigas. Eftersom besiktningen endast kan genomföras under dagtid är det vik-
tigt att intresserade fastighetsägare (som inte kan närvara vid besiktningen) tydligt mar-
kerar vad som skall asfalteras. Datum för besiktningen kommer att meddelas dem som 
har lämnat in intresseanmälan så snart datum är bestämt med entreprenören. 
Om fastighetsägaren väljer att låta utföra förbättringsasfaltering blir det ett projekt mellan 
respektive fastighetsägare och entreprenören. Offert, beställning, fakturor etc. kan inte 
hanteras via styrelsen. 
 

5. Styrelsen vädjar på förekommen anledning till medlemmarna att se till att parkering inte 
sker på gemensamhetsanläggningens gräsytor eftersom det skadar gräset. 

 
 6.  Nästa möte hålls den 3 augusti hos Jenny R. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE2 



 
 
Protokoll från styrelsemöte 2000-08-03 
 
 
Deltagare:  Christer Gustafsson 
 Jimmy Petersén 
 Jenny Rasmussen 
 
 
1. Till ordförande för mötet utsågs Jimmy Petersén 
 
2. Föregående mötes protokoll genomgicks. 
 

Styrelsen har behandlat offert på förbättringsasfaltering. Tidigare kostnadsuppgift från 
Botkyrka Kommun indikerar en kostnad på c:a kr 17.000:-. Vid förnyad förfrågan 
meddelar kommunen med beklagande att man inte längre har möjlighet att utföra 
asfalteringsarbeten åt externa kunder. På styrelsens förfrågan föreslår man en privat 
entreprenör. Den nya offerten från denne slutar på c:a kr 55.000:-. 
Den extrema kostnadsökningen gör att styrelsen har beslutat att vänta med projektet dels 
för att invänta gynnsammare tidpunkt (marknaden för bl a denna typ av arbeten förefaller 
för närvarande att vara överhettad) och dels för att ta in ytterligare offerter. 

 
6 medlemmar hade lämnat intresseanmälan för förbättringsasfaltering av sina 
garageuppfarter. Styrelsen återkommer med ny intresseanmälan i samband med att nya 
offerter tas in.  

 
3. Ny gräsklippare för föreningens gemensamma gräsytor har köpts in. För den som känner 

för en konstruktiv form av motion finns klipparen hos Frank Berglind, Hirdvägen 17. Ring 
gärna Frank och meddela när Du vill ta en dust med föreningens gräsytor. 

 
4. Flera av föreningens medlemmar har framfört klagomål på en ökande frekvens av 

parkering på gemensamhetsanläggningens vändplaner. 
Styrelsen vädjar till medlemmarna att inte använda vändplanerna som ”extra 
parkeringsplats”. Förutom trivselaspekten innebär det också ett problem för utrycknings- 
och renhållningsfordon. 

 
Styrelsen har beslutat att kontakta kommunen för undersöka möjligheten att skapa 
besöksparkering längs skogssidan av Hirdvägen. 

 
5.   Kassören meddelar att ekonomin följer budget. 
 
6.   Nästa möte hålls den 28 september kl 19.00  hos Jimmy Petersén. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Christer Gustafsson   Jimmy Petersén  
 
Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE3 
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