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Protokoll från styrelsemöte 2007-01-24 
 
Deltagare:  Bengt Fransson  
 Hillo Nordström  

Miroslav Zdencanovic Ej närvarande  
 Owe Eriksson 
 Krister Johansson  
 

1. Till ordförande för mötet utsågs Bengt.   
 

2. Informerades om att det analoga TV - nätet stängs ner den 12 mars. Respektive fas-
tighetsägare (vars fastighet är ansluten till kabel-TV-nätet) behöver ej vidta några åt-
gärder för övergången till det digitala nätet. 

 
3. Vår antennsamfällighet (Norsborgs Antennsamfällighet) har numera en egen hemsi-

da: adress www.nanten.se 
 

4. Plats för årsmötet: Södertörns fjärrvärmeverk (SFAB) Sjöbodavägen 5. Start kl 18.00. 
Färdbeskrivning: Åk Botkyrkaleden förbi Olligång, i rondellen tag av mot ”Shellmack-
en”. När du passerat förbi Botvidshuset tag till vänster in på Sjöbodavägen. För att 
”spara miljön”, samåk gärna.  

  
5. Årsbokslutet är i stort sett klart, sånär som på att en periodiseringspost (1500 kr) skall 

justeras. Bruttoresultatet kommer att bli omkring 22.000 kronor. Styrelsen beslöt att 
avsätta 20.000 kronor till förnyelsefonden. Efter avsättningen kommer fonden att 
uppgå till 82.000 kronor.  

 
6. Styrelsen har börjat ta fram material inför årsmötet Bengt fick i uppdrag att kontakta 

valnämnden samt revisorerna. 
 

7. Då nästan alla medlemmar i Rödstenen numera har tillgång till dator och mail har sty-
relsen beslutat att (nästa all) information från styrelsen fortsättningsvis kommer att 
skickas ut via mail. Skälet till detta är att det spar skog, tid och pengar.  Ren bespa-
ring är 1500 kr, som annars administration - och bokföringstjänsterna skulle ha ökat 
med f o m detta år. Respektive säckgatsrepresentant ansvarar för att informera de 
medlemmar som inte har tillgång till dator/mail.  

 
8. Nästa styrelsemöte hos Miroslav på Hirdvägen 11 den 15/2 klockan 17.30.  

  
  Vid protokollet:  Justeras: 
 

   
 -------------------------------- ------------------------------------ 
  Owe Eriksson  Bengt Fransson   
  

http://www.nanten.se/
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Protokoll från styrelsemöte 2007-02-15 
 
Deltagare:  Bengt Fransson Delvis närvarande 
 Hillo Nordström  

Miroslav Zdencanovic   
 Owe Eriksson 
 Krister Johansson  

1. Krister informerade om att avgiften till antennsamfälligheten kommer att vara oföränd-
rad detta år. Valnämnden i Rödstenen informeras om att en representant till antenn-
samfälligheten skall ”vaskas” fram (efter Hans Kågström som kommer att flytta). 
Sven-Erik Lundberg har utsetts till ny ordförande i antennsamfälligheten.   

 
2. Vattenförbrukningen 2006 samt Faktura för period 1 delades ut till samliga hushåll 

under kvällen. Varje hushålls vattenförbrukning under 1 år (avläst per den 1/11) regle-
ras via denna faktura.  

 
3. Med anledning av att ICA Supermarket i Hallunda stänger kommer Rödstenens post-

box att finnas hos Hallunda Trav och Tips från och med den 23:e februari. Styrelsens 
förslag är att Postboxen bör sägas upp för att spara pengar (1800 kr/år).  

 
4. Samfällighetens elmätare på Hirdvägen 25 har bytts ut den 12:e februari. Vattenfall 

Eldistribution skickar ett brev om den nedmonterade mätarens mätarställning samt 
den nya mätarens nummer och mätarställning.  

 
5. Som fastighetsägare Inbjuds Du till ordinarie årsmöte i Kvartersamfälligheten 

Rödstenen. Datum: Torsdagen den 22 mars Plats: hos Södertörns fjärr-
värmeverk (SFAB) på Sjöbodavägen 5. Några hålltider: Start kl 18.00, Info 
om SFAB:s verksamhet samt råd och tips om hur vi underhåller våra villavär-
meväxlare. Årsmötet planeras starta kl 19.00 och sluta senast 21.00.  
SFAB bjuder på kaffe med smörgås. Maila till adress: owe@erkonsult.com om 
hur många som kommer från Er fastighet.  Det går naturligtvis bra med en 
anmälan på en papperslapp. Lägg den i brevlådan på Norrskogsvägen 50. 
Senast 15/3 vill vi ha Din anmälan. 
Färdbeskrivning: Åk Botkyrkaleden förbi Olligång, i rondellen tag av mot 
”Shellmacken”. När du passerat förbi Botvidshuset tag andra avfarten till 
vänster in på Sjöbodavägen. För att ”spara miljön”, samåk gärna.   

  
6. Om behov föreligger så föreslogs nästa styrelsemöte avhållas hos Owe på Norr-

skogsvägen 50 den 15/3 klockan 17.30.  
  Vid protokollet:  Justeras: 
   

  
 ------------------------------- ------------------------------------ 
  Owe Eriksson  Bengt Fransson   
  

mailto:owe@erkonsult.com




 
 
 
  
Protokoll från styrelsemöte 2007-04-20 
 
 
Närvarande: Christer Boije af Gennäs, ordf 
  Eva Olsson-Gottschalk 
  Miroslav Zdencanovic (delvis) 
  Hillo Nordström 
 
 

1. Mötets syfte var att uppdatera oss på dagsläget beträffande de åtgärder som den 
nya styrelsen ansåg hade den högsta prioriteringsgraden. 

 
2. Adressändringar och fullmakter har tillställts berörda företag och myndigheter 

genom Christers försorg. 
 

3. Postboxen är uppsagd till 2007-05-02. Eva lämnar nyckeln på postexpeditionen i 
Fittja. 

 
4. Eva kontaktar Krister Johansson för en genomgång av det ekonomiska läget. 

 
5. Christer har varit i kontakt med SEB för att undersöka möjligheten att lägga över 

föreningens ekonomiska transaktioner på Internetbank. Postgirot är betalt året ut 
och får därför fortsätta att fungera som betalningskanal för våra fakturor under 
innevarande år. 

 
6. Det börjar dra ihop sig till städbehov inför vårens intåg. Varje säckgata sköter 

städningen på det sätt och datum som passar bäst. 
 

7. Christer har fått rapport från snöröjnings-/sopningsfirman, att allt – inklusive 
dagbrunnsrensning – är utfört enligt avtalet. Skulle någon fastighetsägare ha 
upptäckt skadegörelse p g a dessa arbeten, ska Christer Boije informeras. 

 
8. Hillo kontaktar den tidigare anlitade skyltfirman om ev inköp och uppsättning av 

kameraskyltar. Hillo kontaktar även Håkan Ekestang angående de nu delvis rätt 
medfarna Grannsamverkan-skyltarna. En del av dem är så solblekta att de är i 
princip osynliga. 

 
9. Samfällighetens mejlinglista kontrolleras och om nödvändigt uppdateras av Hillo. 

Protokollen kommer i fortsättningen att gå ut via e-post till dem som är Internet-
anslutna. Övriga får protokoll och andra utskick genom sin säckgatsrepresentant. 

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 

 
  







 
 
 
 
 
  
Protokoll från styrelsemöte 2007-08-23 
 
 
 
Närvarande: Christer Boije af Gennäs, ordf 
  Eva Olsson-Gottschalk 
  Hillo Nordström 
Ej närvarande: Miroslav Zdencanovic 
 
 
 
 

1. Inga särskilda händelser fanns att rapportera. Sommarstiltje råder i 
samfälligheter. Ett par undantag var kräftskiva på säckgata 1 och avskedsfest för 
familjen Kågström som har flyttat från säckgata 4. 

 
2. Ekonomin följer budget. Eva har betalat inkomna fakturor från SEB-kontot. 

Föreningen har fortfarande två konton i Nordea. Dessa bör flyttas över till SEB 
samt eventuellt ytterligare ett konto öppnas där för placering av 
reparationsfondens medel. Christer tar kontakt med bankens handläggare för att 
fråga om tillvägagångssättet. Överflyttning av medel från Plusgiro för 
autogirobetalning diskuterades också. 

 
3. Christer har uppdaterat medlemsförteckningen med hänsyn till de förändringar 

som har skett inom samfälligheten. Som nämnts ovan har ett hus bytt ägare på 
säckgata 4. Hillo översänder den ändrade medlemsförteckningen till Krister 
Johansson och Eva. 

 
4. En medlem har vänt sig till styrelsen med frågan huruvida sotning av 

köksfläktarna skulle kunna genomföras kollektivt. Denna tjänst utfördes fram till 
år 2000 av kommunen. Sedan dess har det varit varje medlems ensak att sköta 
denna detalj. Ersättning från försäkringsbolagen vid en eventuell brand i 
ventilationssystemet förutsätter att sotning har genomförts. 

 
Styrelsen ansåg inte att detta åtagande faller inom ramen för styrelsearbetet. Vi 
är dock beredda att inhämta offert och sköta den första kontakten med 
sotningsfirman, dvs ta emot medlemmarnas intresseanmälan och vidarebefordra 
namn och adresser till sotaren. Alla fortsatta kontakter måste ske mellan varje 
hushåll och sotningsfirman, och föreningen kan inte ta något ekonomiskt ansvar 
för utebliven uppfyllelse av överenskommelsen mellan parterna. 

 
5. Så småningom måste nytt snöröjningsavtal tecknas, även om vintern när detta 

skrivs verkar vara rätt långt borta ännu. Vi avvaktar ny offert från vår 
samarbetspartner. 

 
 



 
6. Årets vattenavläsning sker den 1 november 2007. 

 
 

  
Nästa möte: 2007-10-01 kl 19.00 hos Hillo. 

 
 

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 

   

  
   



 
 
 
 
 
  
Protokoll från styrelsemöte 2007-10-01 
 
 
 
Närvarande: Christer Boije af Gennäs, ordf 
  Eva Olsson-Gottschalk 
  Miroslav Zdencanovic 
  Per-Arne Palm 

Hillo Nordström 
 
 
Ordföranden öppnade mötet och förklarade att Per-Arne hade inbjudits i sin egenskap av 
suppleant för säckgata 2. En tung arbetsbörda gör det emellanåt omöjligt för Miroslav att 
delta i styrelsemötena och då kan Per-Arnes närvaro säkerställa att kontakten med 
säckgatan bibehålls utan avbrott. 
 
Inget uppseendeväckande hade inträffat sedan förra styrelsemötet. Glädjande nog har vårt 
område varit förskonat från hus- och/eller bilinbrott under sommaren, vilket framgick av 
Bulletin nr 36 som Grannsamverkan genom Håkan Ekestang hade tillställt styrelsen. 
Polisens statistik över inbrott i hela Botkyrka visade dessutom att det varit lugnare än 
vanligt i hela kommunen. Håkan uppmanar trots detta till fortsatt vaksamhet och ber alla 
medlemmar att rapportera misstänkta rörelser på våra säckgator. 
 
Hillo rapporterade att det vid ingången till säckgata 3 har kommit upp en liten kameraskylt.   
 
På tal om skyltar så har tyvärr inte hastighetsskyltarna haft den avsedda effekten, dvs att 
hastigheten på säckgatorna ska vara högst 10 km/tim. Även om de boende i stor 
utsträckning följer uppmaningen, så visar besökare ofta en betydande brist på hänsyn. 
Styrelsen vädjar därför till alla medlemmar att be sina släktingar, vänner och 
bekanta att respektera hastighetsdirektiven.  
 
Ekonomin följer budget.  
Eva rapporterade att det mesta av samfällighetens tillgångar på Plusgiro nu har förts över 
till kontot på SEB, där vi lyckats förhandla till oss en anständig ränta på pengarna.  
 
Offert från snöröjningsfirman har inkommit och godkändes trots en smärre prishöjning. 
Ordf Christer B fick i uppdrag att teckna kontraktet. 
 
Även Vattenfall har hört av sig angående det s k rådgivningsavtalet föreningen har med 
dem och som gäller belysningen på säckgatorna. Beslutades att låta avtalet löpa vidare 
som hittills. 
 
Sista dagen för anmälan om sotning av köksfläktar var den 30 september, och 
slutställningen blev att 19 hushåll önskar sotning enligt alternativ 1, dvs 625:- inkl moms. 
Listan har översänts till sotningsfirman, som kommer att avisera de anmälda hushållen i 
god tid och sedan fortsättningsvis sköta kontakten direkt med dem. Sotningen kommer att 
genomföras under första halvan av november.  
 

  1 (2) 



Det ryktas att en samfällighet på Väpnarvägen har kontaktat Bredbandsbolaget för att ev 
få bredband via fiberförbindelse. Styrelsen ansåg att frågan för vår del bör diskuteras med 
Antennsamfälligheten och Christer erbjöd sig att kontakta dem.  
 
Som meddelats i föregående protokoll äger vattenavläsningen rum den 1 november. 
Blanketten som varje hushåll ska fylla i skickas ut per mejl ca en vecka innan. 
Säckgatsrepresentanterna ansvarar för att medlemmar som saknar internetuppkoppling får 
blanketten i brevlådan. I samband med den individuella vattenavläsningen måste även 
mätarställningen i områdets 3 dagvattenbrunnar avläsas. Styrelsen ser till att så sker. 
 
Då inga fler frågor återstod, tackade Christer för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
  
Nästa möte: 2007-11-15 kl 19.00 hos Miroslav. 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 

 
Hillo Nordström   Christer Boije af Gennäs 

 
 
 
Bilaga: Grannsamverkan och Inbrottsstatistik Botkyrka  

  2 (2) 



 

    Bulletin nr  36 

Rödstenen
grannsamverkan 

 

Nolltolerans mot inbrott! 
 
Hej Grannar! 
 
Denna sommar har vi varit förskonade från inbrott i hus och bilar vad jag känner till. 
 
Nu när den mörka årstiden kommer smygande gäller att vi håller uppsikt på vad som försiggår i 
Rödsten. 
 
Alla bilar som inte är kända och åker i Rödstenen, ta bilnumret och klockslag. 
 
När något ser misstänkt ut, ringer vi polisen och informerar. 
 
Skickar med brottsstatistik på månad augusti. Där kan vi se, 104 bilinbrott och 9 villainbrott. 
 
 
 
 
 
 
Närpolisen 08-401 73 00 eller vid pågående brott 112. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huvudkontaktman     Kontaktman 
Håkan Ekestang     Owe Eriksson 
070-760 39 44     070-343 20 71 



Antal anmälda brott i Botkyrka kommun augusti 2007

STADSDEL Inbrott i villa Inbrott i lägenhet Stöld av bil Inbrott i bil
Alby 5 18
Fittja 4 5
Eriksberg 1
Hallunda 1 1 1 9
Norsborg 1 4 1 5
Slagsta 1 10
Slagsta strand 6
G:a Norsborg 1
Skrävsta 1
Hamra 1 1
Nackdala 1
Himmelsboda 1
Tumba gärde 4
Vretarna 2 2
Tuna
Tumba C 1 2
Tumba villastad
Tumba skog 1 1
Uttran 2
Segersjö
Storvreten 1 5
Kassmyra/Skäcklinge 1 3
Grödinge
Vårsta 3 13
Banslätt/Rödmossen 1
Tullinge C 6
Riksten
Tullingeberg 4
Tullinge parkhem 2 1 5
Tullinge Villastad 1 1
Tullinge skog
Totalt 9 5 23 104
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