
 
 
 
Protokoll från styrelsemöte 2001-02-08 
 
 
Deltagare:  Christer Gustafsson 
 Per-Arne Palm 

Jimmy Petersén 
 Jenny Rasmussen 
 
 
1. Till ordförande för mötet utsågs Jimmy Petersén 
 
2. Föregående mötes protokoll genomgicks. 
 

Sekreteraren har haft flera kontakter med kommunen angående parkeringsplatser längs 
Hirdvägens skogssida. Ärendet har försenats på grund av omorganisation inom 
kommunens tekniska förvaltning. 
 

3. Ordföranden informerar om att de tidigare beslutade sandlådorna nu är under tillverkning.  
 
4. Vattenkostnaderna för förbrukningen år 2000 har räknats ut. Sammanställning bifogas. 
 
5. Styrelsen har påbörjat arbetet inför årsmötet. 
 
6. Valnämnden, som består av Frank Berglind (sammankallande), Jan Ström, Eva Ramirez 

samt Hans Kågström, ombeds att påbörja sitt arbete. 
 
7. Kassören rapporterar att ekonomin följer budget samt att första utdebiteringen som är per 

den 28 februari är kr 1400:- med individuell justering beroende på vattenförbrukning. 
Följande utdebiteringar som sker per den 30 maj och 30 september beräknas till  kr 
1900:- vardera. 

 
8. Nästa styrelsemöte hålls den 1 mars kl 19.00 hos Christer Gustafsson. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Christer Gustafsson   Jimmy Petersén  
 
 
Bilaga: Sammanställning av vattenförbrukning år 2000. 
 
 
 
Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE4 



 
 
 
Protokoll från styrelsemöte 2001-03-01 
 
 
Deltagare:  Christer Gustafsson 
 Per-Arne Palm 

Jimmy Petersén 
 Jenny Rasmussen 
 
 
1. Till ordförande för mötet utsågs Jimmy Petersén 
 
2. Föregående mötes protokoll genomgicks. 

 
De tidigare rapporterade sandlådorna är nu klara och finns hos Jimmy P, som också 
lovade att vara behjälplig med att både transportera dem till uppställningsplatsen och 
palla upp dem så att de står fria från underlaget. Han lovade dessutom att anskaffa sand 
och fylla dem. 
Beslutades att respektive säckgatsrepresentant bestämmer var säckgatans sandlåda 
skall placeras. 
 

3. Styrelsen fortsatte arbetet inför årsmötet, som kommer att avhållas den 29 mars i    
      Värmeverkets lokaler. Kallelse kommer att sändas ut separat. 
 
4. Kassören rapporterade att ekonomin följer budget. 
 
5. Antennfrågan diskuterades. Denna kommer att förberedas ytterligare inför årsmötet när 

resultatet av Antennsamfällighetens sammanträde den 5 mars föreligger. 
 
6. Nästa styrelsemöte hålls den 6 mars kl 19.00 hos Jimmy Petersén. 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Christer Gustafsson   Jimmy Petersén  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE5 



 
 
 
Protokoll från styrelsemöte 2001-03-28 
 
 
Deltagare:  Christer Gustafsson 
 Per-Arne Palm 

Jimmy Petersén 
 Jenny Rasmussen 
 
 
1. Till ordförande för mötet utsågs Jimmy Petersén 
 
2. Föregående mötes protokoll genomgicks. 

 
De tidigare rapporterade sandlådorna har nu genom Jimmy Petersén 
 försorg placerats ut och fyllts. 
 
Jimmy Petersén har tillsammans med Christer Boije och Hans Kågström representerat 
Rödstenen vid antennsamfällighetens årsmöte. Konstaterades att den ekonomiska 
verksamheten i antennsamfälligheten har skötts helt tillfredsställande. Beslutades att 
skötseln av antennanläggningen med Roland Sjöboms hjälp skall överföras till lämplig 
extern entreprenör. Jimmy Petersén invaldes i antennsamfällighetens styrelse. 
 

3. Årsmöteshandlingarna är utdelade till medlemmarna. Valnämndens förslag utdelas på 
årsmötet.  

 
4. Styrelsen fick en föredragning genom Hojer Teknik & Redovisning om möjligheten att 

lämna ut föreningens administration på entreprenad till en rimlig kostnad. Vidare 
diskussioner om detta på årsmötet.  

 
5. Tid och plats för nästa möte bestäms senare. 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Christer Gustafsson   Jimmy Petersén  
 
 
 
 
 
 
 
 



Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE6 



 
 
 
Protokoll från styrelsemöte 2001-10-03 
 
 
Deltagare:  Christer Gustafsson 
 Per-Arne Palm 

Jimmy Petersén 
 Jenny Rasmussen 
 
1. Till ordförande för mötet utsågs Jimmy Petersén 
 
2. Föregående mötes protokoll genomgicks. 

 
Skötseln av antennanläggningen har överförts till extern entreprenör. Se bifogat doku-
ment för tillvägagångssätt vid behov av kontakt med denne. 
 
Beslutades med kassörens gillande att det inte är aktuellt att inköpa den beslutade hjäl-
pen till kassören under innevarande mandatperiod. 
 
Styrelsen har undersökt förslaget från årsmötet att låta Vattenverket utföra individuell vat-
tenmätning. Då detta inte uppvisade någon ekonomisk fördel beslutades att i dagsläget 
inte gå vidare med projektet. 
  

3. Kassören rapporterade att ekonomin följer budget.  
 
4. Diskuterades problemet med dagvattenledningarna på säckgata 1 och 2 där rördragning-

en måste åtgärdas för att erhålla rätt fall på ledningarna. Beslutades att detta måste åt-
gärdas efter sedvanligt offertförfarande. 

 
5. Det rådande konjunkturläget inom entreprenadbranschen gör det omöjligt att erhålla en 

vettig offert på kompletteringsasfaltering. Styrelsen beslutade att skjuta upp denna fråga 
tills vidare för att dels kunna utnyttja ett bättre konjunkturläge för att erhålla en förmånlig 
offert och dels för att ledningsjusteringen enligt §4 bör utföras innan asfaltering sker.  

 
6. Förnyat avtal har tecknats med Hammarby Gård AB (Gunnar Stockhaus och Rolf Lönn) 

om snöröjning, sandning, sandsopning och rensning av dagvattenbrunnar. 
 
7. Tid och plats för nästa möte bestäms senare. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Christer Gustafsson   Jimmy Petersén  
 
Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE7 



 
 
 
Information från styrelsen 2001-12-26 
 
 
Vid kontakt med ordföranden i Norra Skogens samfällighet har vi fått information om planer-
na på förtätningsbebyggelse enligt nedanstående utdrag ur protokoll från senaste styrelse-
mötet i Norra Skogen, som vi har fått tillstånd av deras ordförande att använda som informa-
tion till våra medlemmar. 
 

  "Kommunen utgav i november en skrift benämnd Samråd – Översiktsplan 2002, 
  den är tillgänglig på medborgarkontoren samt hemsidan www.botkyrka.se. 
  Eventuella synpunkter senast 15 januari 2002. 
  I förslag till markanvändning anges områdena Karlberg, Norsborgs gård och Norsborgs 

Herrgård (dvs. hela åkern västerut mot norra skogens samfällighet) 
  Markägaren Sthlm vatten har låtit arkitekter arbeta fram två förslag, som båda 
  kan betraktas som helgerån i denna natur- och kulturhistoriska miljö. 
  Styrelserepresentanterna [i Norra Skogen (sekr. anm.)] har översiktsplan och förslagsskisser. Vid 

vattenavläsningen visade sig samtliga negativa till denna exploatering, därför arbetar vi skynd-
samt för att gemensamt med de andra samfälligheterna, Botkyrka naturskyddsförening, boende-
rådet samt politiker lägga fram ett motförslag. 

  Det kan vara att kommunen köper in de berörda markerna för att bevara dem enligt sin egen 
utsago, nämligen att låta området få behålla sin speciella karaktär för framtiden. 

  Majoriteten av oss har valt att bo här för att vi uppskattar just dessa omgivningar!!!! 
  Vår kontakt är Roger Ramlert tel. 531 708 08/ ramlert@telia.com " 

Styrelsen i Rödstenen kommer att följa utvecklingen och avser att delta i det gemen-
samma arbetet med att lägga fram motförslag mot den planerade förtätningsbebyg-
gelsen. 
 
 
Styrelsen ber samtliga medlemmar att genomföra den årliga vattenmätningen enligt 
instruktionen på bifogad blankett.  
 
 
Styrelsen tillönskar samtliga medlemmar en fortsatt trevlig Jul och ett Gott Nytt År! 
 

 
Noterat av:    Justeras: 

 
 
 

Christer Gustafsson   Jimmy Petersén 
 

Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE8                                              Bilaga: Vattenavläsningsblankett 2001 

http://www.botkyrka.se/
mailto:ramlert@telia.com
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