Protokoll från styrelsemöte 2002-02-07
Deltagare:

Christer Gustafsson
Per-Arne Palm
Jimmy Petersén
Jenny Rasmussen

1. Till ordförande för mötet utsågs Jimmy Petersén
2. Föregående mötets protokoll genomgicks.
•

Beslutades att arbetet med att ta in offerter för bättringsasfaltering skall återupptas
under våren - kanske har den nyligen avslöjade kartellskandalen gjort entreprenörerna mer intresserade av mindre objekt. Dock måste de defekta dagvattenledningarna
på säckgata 1 och 2 åtgärdas innan det är dags för asfaltering. Ny intresseanmälan
för bättringsasfaltering av garageuppfarter kommer att distribueras i samband med att
nya offerter begärs in.

•

Årets vattenmätning har genomförts. Styrelsen tackar medlemmarna för mangrann
uppställning. Inbetalningskort för första perioden 2002, där hänsyn tagits till respektive medlems vattenförbrukning, kommer att distribueras inom kort.

•

Per-Arne Palm har vänligen tagit på sig att vara styrelsens kontaktman gentemot
kampanjgeneralen Roger Ramlert i Norra Skogens samfällighet avseende protesterna mot förtätningsbebyggelsen på åkern nära vattenverket.

3. Kassören rapporterade att ekonomin är tillfredsställande.
4. Styrelsen har börjat förbereda årsmötet. Preliminärt datum är utsatt till torsdagen den 21
mars. Formell kallelse med årsmöteshandlingar distribueras senare.
5. Valnämnden, som består av Frank Berglind, Christer Gottschalk, Karin Hedlund och Jan
Ström ombedes starta sitt viktiga värv.
6. Styrelsen har blivit påmind om att föreningen i år firar 30-årsjubileum. Frivilliga sökes för
att bilda festkommitté. Den eventuella festen, som finansieras fullt ut av dem som deltar,
kommer inte att hållas i samband med årsmötet.
7. Tid och plats för nästa möte bestäms senare.
Vid protokollet:

Justeras:

Christer Gustafsson

Jimmy Petersén

Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE9

Protokoll från styrelsemöte 2002-03-03
Deltagare:

Christer Gustafsson
Per-Arne Palm
Jimmy Petersén
Jenny Rasmussen

1. Till ordförande för mötet utsågs Jimmy Petersén
2. Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom:
•
•

Ingen ny information från kommunens projekt för förtätningsbebyggelse fanns att
rapportera.
Konstaterades att någon frivillig för en festkommitté i samband med föreningens 30årsjubileum ännu inte har anmält intresse.

3. Kassören rapporterade att ekonomin är tillfredsställande.
4. Beslutades att det stundande årsmötet i överensstämmelse med det preliminära beskedet skall genomföras torsdagen den 21 mars i Norsborgs Vattenverks lokaler där föreningen även får en information om vattenverket och dess verksamhet.
5. Styrelsen fortsatte förberedelserna inför årsmötet. Formell kallelse med sedvanlig dokumentation bifogas detta styrelseprotokoll.

6. Tid och plats för nästa möte bestäms senare.

Vid protokollet:

Justeras:

Christer Gustafsson

Jimmy Petersén

Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE10

Protokoll från styrelsemöte 2002-09-04
Deltagare:

Susanna Persson
Lars Sjögren
Jimmy Petersén
Jenny Rasmussen

1. Mötet öppnades av ordförande Jimmy Petersén.
2. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Jimmy Petersén
ordförande
Jenny Rasmussen
kassör
Lars Sjögren
vice ordförande
Susanna Persson
sekreterare
3. Asfalteringsarbetet sommaren 2002.
Arbetet drog ut på tiden, dialog fördes hela tiden med ordf Jimmy P. Arbetet är ej slutbesiktat och godkänt, föreningen kommer ej att betala förrän arbetet är slutbesiktat och
godkänt av Jimmy P. Har du några klagomål eller synpunkter kontakta Jimmy P gärna
skriftligt så att det finns underlag vid vidare diskussioner med de ansvariga för asfalteringsarbetet.
4. Brunnsrensningen på säckgata 2.
Arbetet är genomfört, besiktigat, godkänt och betalt av föreningen. Jimmy P har fotograferat hela händelseförloppet, vilket du kommer att få ta del av vid årsmötet i mars 2003.
5. Obetald samfällighetsavgift av en medlem.
Frågan togs upp att en av våra medlemmar ej betalt samfällighetsavgiften trots 2 påminnelser. Styrelsen undersöker hur vi ska gå vidare med ärendet.
6. Beslut från 19981126 om välkomstinformation till nyinflyttade.
Lars S och Susanna P fick uppdraget att verkställa beslutet från 1998 och sammanställa
ett välkomstinformationsmaterial till alla nyinflyttade i föreningen. Det ska bl a innehålla:
stadgar och senaste årsmötesprotokollet.
7. Antennsamfälligheten.
Antennsamfälligheten hade möte den 2 sept 2002, Jimmy P var närvarande från styrelsen. Föreningen har satt undan 100 000 kr i en räntebärande fond inför eventuella större
utgifter. Roland Sjöbom har gått igenom vår anläggning, den är utan anmärkning och
fungerar utmärkt. För närvarande finns inget beslut om att ändra på nuvarande utbud.
8. Parkeringsproblem.
Parkering av bilar löses internt för varje säckgata. Det är ej tillåtet att parkera på kommu-

nens vändzoner, däremot kan varje säckgata bevilja parkering i vändzon som är inom föreningens områden, dvs längst in på varje säckgata. Grannar emellan kommer överens
om vad som är lämpligt på ”sin” gata. Styrelsen undersöker möjligheten att göra 4-5 platser på allmänningen intill Hirdvägen 23. Förslag tas fram till årsmötet i mars 2003.
9. Gräsklippning, vårstädning etc gemensamma arbetsuppgifter.
Varje säckgata ansvarar för att de gemensamma arbetsuppgifterna genomförs tillfredställande. Det fungerar olika inom vårt område, på vissa ställen fungerar detta alldeles utmärkt, på andra något sämre. Styrelsen vädjar till samförstånd grannar emellan så att vi
främjar den allmänna trivseln inom vår förening.
10. Max 20 km/tim.
Inom vårt område finns medlemmar av alla åldrar, barn, ungdom, föräldrar, äldre. Du som
kör bil, snälla visa hänsyn, lätta på gasen. Vissa av våra gator är väldigt skymda av höga
häckar, vi vill inte ha några onödiga olyckor p g a för hög hastighet av bilar inom området.
11. Årsmötet fastställdes till den 26 mars 2003. Plats och tid meddelas senare.
12. Tid och plats för nästa styrelsemöte är den 30 okt 2002 kl. 19.00 hos Lars S Hirdv 27.
13. Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

Susanna Persson

Jimmy Petersén

Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE11
Bilaga: Samtliga styrelsemedlemmar samt revisorer.

Beslut enligt nedan från den 2002-10-30, verkställs ej.
Frågan tas upp på årsmötet i mars 2003 för allmän diskussion.
Utdrag ur protokoll från den 2002-10-30:
”Björken på lekplatsen säckgata 2. Enhälligt beslut i styrelsen om att björken tas ner. Motivering: Den utarmar de närmaste tomterna på grund av björkens stora kapacitet att dricka
vatten och hämta näring ur marken. De närliggande grannarna upplever det ganska meningslöst att odla eller plantera på sina tomter, jorden orkar inte bära näring till deras odlingar. Dessutom skymmer den solen för närmaste grannen. Norsborgs Byggservice tar hand
om de praktiska detaljerna.”
Synpunkter har lämnats till Jimmy Petersén från berörda grannar och vi inom styrelsen inser
att frågan behöver en bredare förankring bland våra medlemmar.

Vid protokollet:

Justeras:

Susanna Persson

Jimmy Petersén

Protokoll från styrelsemöte 2002-10-30
Deltagare:

Susanna Persson
Lars Sjögren
Jimmy Petersén
Jenny Rasmussen

1. Mötet öppnades av ordförande Jimmy Petersén.
2. Susanna Persson valdes till mötets sekreterare.
3. Genomgång av föregående protokoll (dat 2002-09-04)
Kommentarer:
Asfaltarbetet. 75 000 kr av en total kostnad på 80 000 kr (exkl moms) är betald. Resterande 5 000 kr exkl moms betalas ej förrän slutbesiktning är klar på Norrskogsv 30-50.
Slutbesiktningen genomförs av Jimmy Petersén.
Obetald samfällighetsavgift av en medlem. Åtgärd har vidtagits, betalning ska ske under
november månad, i annat fall överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten.
4. Välkomstinformation. Lars Sjögren och Susanna Persson ansvarar för att ta fram en välkomstinformation till samfällighetens nyinflyttande medlemmar. Alla nuvarande medlemmar i samfälligheten kommer också att tilldelas en välkomstinformation. Informationen
ska vara klar senast till årsmötet i mars 2003.
5. Björken på lekplatsen säckgata 2. Enhälligt beslut i styrelsen om att björken tas ner. Motivering: Den utarmar de närmaste tomterna på grund av björkens stora kapacitet att
dricka vatten och hämta näring ur marken. De närliggande grannarna upplever det ganska meningslöst att odla eller plantera på sina tomter, jorden orkar inte bära näring till deras odlingar. Dessutom skymmer den solen för närmaste grannen. Norsborgs Byggservice tar hand om de praktiska detaljerna.
6. Tid och plats för nästa styrelsemöte: 4 dec. 2002 kl. 19.00 hos Susanna P. Hirdv. 23.
7. Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

Susanna Persson

Jimmy Petersén

Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE12
Bilaga: Samtliga styrelsemedlemmar samt revisorer.

