
 1

 
 
Protokoll från styrelsemöte 2005-05-11 
 
Deltagare:  Bengt Fransson 
 Besne Pamukcuoglu 

Uwe Busse 
 Owe Eriksson 
 
1. Till ordförande för mötet utsågs Bengt Fransson  
 
2. Bengt Fransson fick i uppdrag att kontakta Krister Johansson angående följande: 
 

- Ansökningsförfarande, blanketter avseende firmateckning etc 
- Ränta på kapitalet avsatt till Förnyelsefonden  
- Åtgärder för att snabbare än hittills få fram balans- och resultaträkningar vid 

årsskiften. De senaste åren får styrelsens revisorer räkenskapsmaterialet 
alldeles för sent 

- Arbetsfördelningen mellan styrelsen och Krister Johansson   
 

3. Jan Ström slutför sitt uppdrag, gentemot vår entreprenör, när skadorna är åtgärdade av-
seende: 

 
- kantstenar som skall sättas tillbaka   
- gräsytor som måste snyggas till 

 
 
4. Owe Eriksson tog upp problemet med för höga hastigheter på säckgatorna. Styrelsen 

ansåg att detta är ett generellt problem som måste få hög prioritet framgent. Styrelsen 
återkommer med en plan för olika åtgärder.  

 
5.  Owe Eriksson fick i uppdrag att kartlägga  
 

- vilka trafikskyltar i området som behöver fräschas upp alternativt bytas ut  
-  vilken typ av skyltning vi behöver för att om möjligt få ned hastigheterna  
 på säckgatorna. 
- möjligheter att erhålla tillfälligt parkeringstillstånd på Hirdvägen 

 
6. Nästa möte hos Uwe Busse, Hirdvägen 5 den 15/6 kl 19- 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
------------------------------------ --------------------------------------------- 
Owe Eriksson  Bengt Fransson   
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Protokoll från styrelsemöte 2005-06-15 
 
Deltagare:  Bengt Fransson  
 Besne Pamukcuoglu  

Uwe Busse   
 Owe Eriksson  
 Malak Shemoun  (Suppleant i styrelsen) 
 
1. Till ordförande för mötet utsågs Bengt.   
 
2. Bengt har skickat in registreringshandlingar för den nya styrelsen i Rödstenen. 
 
3. Entrepenören har åtgärdat skadorna efter vinterns snöröjning.  
 
4. Bengt och Uwe fick i uppdrag att besöka Nordeas kontor. Syftet med besöket är att eta-

blera en kontakt samt undersöka vilka förräntningsmöjligheter som kan erbjudas för Röd-
stens konton.  

 
5. Styrelsen besiktade gångvägen upp mot skogen på säckgata 2. På detta vägavsnitt har 

fyllningen i trappavsatserna sjunkit, vilket medför en snubblingsrisk. Uwe fick i uppdrag 
att ta in en offert på vad det kostar att fylla upp trappavsatserna med asfalt.   

 
6. Styrelsen besiktade en undermålig gungställning på säckgata 3. Styrelsen beslöt att sna-

rast demontera ställningen. Besne fick i uppdrag att undersöka kostnader etc för en bra 
och säker gungställning.  

 
7. Styrelsen beslöt att nya medlemmar skall meddelas sekreteraren, som ajourhåller med-

lemsregistret. Sekreteraren informerar Krister Johansson när förändringar sker.  
 
8. Vid nästa styrelsemöte kartläggs behovet av vilka trafikskyltar som behöver bytas ut. Sty-

relsen skall även undersöka vilka varningsskyltar som kan vara lämpliga i vårt område.  
 
9. Nästa möte hos Owe på Norrskogsvägen 50 den 24/8 kl 19-. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
------------------------------------ --------------------------------------------- 
Owe Eriksson  Bengt Fransson   
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Protokoll från styrelsemöte 2005-08-24 
 
Deltagare:  Bengt Fransson  
 Besne Pamukcuoglu  

Uwe Busse   
 Owe Eriksson  
 Krister Johansson   
 
1. Till ordförande för mötet utsågs Bengt.   
 
2. Krister meddelade att han förvarar Rödstenens bokföringsmaterial för åren -03, -04 och 

05. Hans önskemål är att vi tar hand om materialet. Krister gick igenom ekonomin, som 
följer budget. Vi diskuterade några poster som vi kan påverka enligt: 

 
- Postboxen kan ev. sägas upp, besparing 1600 kr/år 
- Ränta på likvidkonton. 
- Att betala fakturor via Internet för att slippa avgifter 

 
3. Pengar på ej räntebärande bankkonton (8818:81+52298:42) skall föras över till räntebä-

rande likvidkonto hos Skandiabanken. Bengt och Uwe skall ha teckningsrätt för kontot. 
 
4. Styrelsen beslöt att ”öronmärka” 50.000 kr av kontot Eget kapital (88588:62) som sätts av 

till en Förnyelsefond. Avsättningen kommer att synas på ett nytt konto som läggs upp. 
  
5. Uwe fick i uppdrag att ta in en offert på vad det kostar att fylla upp trappavsatserna med 

asfalt på säckgata 2.   
 
6. Styrelsen beslöt att för max. beloppet 5000 kr ”surfa” på Internet i syfte att hitta en bättre 

begagnad gungställning till säckgata 3. Besne fick i uppdrag att undersöka detta.  
 
7. På förekommen anledning tog Besne tog upp frågan om barns lek på Allmänningar. Sty-

relsen ansåg att en enskild fastighetsägare inte kan förbjuda detta. Leken får dock ej ut-
göra någon olägenhet för boende i närheten.  

 
8. Owe fick i uppdrag att ta hand om den nedmonterade gungställningen på säckgata 3.  
 
9. Nästa möte hos Besne på Hirdvägen 31 den 21/9 kl 18. Håkan Ekestang bjuds in till det-

ta möte för att ”prata” Grannsamverkan.  
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
------------------------------------ --------------------------------------------- 
Owe Eriksson  Bengt Fransson   
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Protokoll från styrelsemöte 2005-09-21 
 
Deltagare:  Bengt Fransson  
 Besne Pamukcuoglu  

Uwe Busse   
 Owe Eriksson  
 Håkan Ekestang Grannsamverkan   
 
1. Till ordförande för mötet utsågs Bengt.   
 

 
2. Håkan informerade om det samordningsarbete, vad avser grannsamverkan, som kom-

munen ansvarar för. Sune Lindholm heter samordnaren. Statistik, som kommunen skick-
ar ut, visar just nu att det är väldigt få villa/lägenhetsinbrott, medan bilstölder och bilin-
brott är omfattande. Styrelsen efterlyster någon frivillig, som kan hjälpa Håkan i det vikti-
ga grannsamverkansarbetet.  

 
 
3. Uwe har tagit in offerter vad det kostar att fylla upp trappavsatserna med asfalt på säck-

gata 2. Kostnad mellan 11.250 -12.500 kr. Styrelsen anser dock att björken, som står 
bredvid gångstigen, behöver tas bort innan övriga åtgärder vidtas. De ytliga rötterna gör 
det svårt få till ett bra resultat på denna gångväg. Uwe informerar de närmast boende om 
styrelsens ställningstagande.    

 
 
4. Styrelsen beslöt att säckgata 3 (Hirdvägen 25-39) lämnar förslag till Besne om hur lek-

platsen på gatan skall utrustas. Besne vill ha in förslagen snarast och presenterar resul-
tatet på nästa styrelsemöte.  

 
 
5. Vattenavläsning kommer att ske den 1/11. Ifyllnadslappar kommer att skickas ut till med-

lemmarna i god tid före avläsningen. De ifyllda lapparna lämnas till säckgatsrepresentan-
ten.  

 
 
6. Nästa möte hos Bengt på Hirdvägen 10 den 26/10 kl 18.  
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
------------------------------------ --------------------------------------------- 
Owe Eriksson  Bengt Fransson   
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Protokoll från styrelsemöte 2005-10-26 
 
Deltagare:  Bengt Fransson  
 Besne Pamukcuoglu  

Uwe Busse   
 Owe Eriksson  
  
 
1. Till ordförande för mötet utsågs Bengt.   
 
 
2. Uwe meddelade att man på säckgata 2 har reserverat sig för nedtagning av björkarna, 

som finns i anslutning till gångstigen upp mot skogen. Styrelsen anser dock att träden    
(2 st) behöver tas bort innan åtgärder vidtas för att ordna till trappavsatserna. Frågan tas 
upp igen i vår.    

 
 
3. Besne redovisade säckgata 3:s uppfattning angående upprustning av den egna lekplat-

sen. Resultatet blev att någon ny gunga ej skall sättas upp igen, på grund av platsens be-
lägenhet och de stränga säkerhetsregler som gäller. Styrelsen föreslår att upprustningen 
på säckgata 3 ej får kosta över 10.000 kr. Besne och Uwe jobbar vidare med lekplatsfrå-
gan.    

 
 
4. Vattenavläsningen sker tisdagen den 1/11. De ifyllda lapparna lämnas snarast till säck-

gatsrepresentanten. Owe och Bengt fick i uppdrag att läsa av de 3 gemensamma mätar-
na. 

 
 
5. Nästa möte hos Uwe på Hirdvägen 5 den 1/11 kl 18.  
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
------------------------------------ --------------------------------------------- 
Owe Eriksson  Bengt Fransson   
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