
 
 
 
 
  
Protokoll från styrelsemöte 2009-01-27 
 
 
 
Närvarande: Christer Boije af Gennäs, ordf 
  Eva Olsson-Gottschalk 
  Hillo Nordström 
  Samir Botrus 
  Sture Irestig, i egenskap av representant  
  för grannsamverkan 
 
  
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet som ägde rum hos Samir på Hirdvägen 23. 

 
2. Lägesrapport 

Inget anmärkningsvärt fanns att rapportera. Läget är fortsatt lugnt i vårt område. 
Inga inbrott i bilar eller hus har förekommit under perioden. En incident utöver 
det vanliga rapporteras under pkt 8 nedan. 
  

3. Ekonomin 
Det finansiella läget följer ramarna. Alla räkningarna till dags dato är betalda. 
 

4. Medlemsnytt 
Inga nyheter på medlemsfronten. De nya ägarna till HV 43 är fortfarande 
inbegripna i renoveringsarbeten och har ännu inte flyttat in.  
 

5. Bredbandsnätet 
Christer har träffat representanter för Botkyrka Stadsnät AB med anledning av att 
företaget har påbörjat dragningen av fiberkabelnät för bredband i norra Botkyrka. 
I sinom tid ska moderniseringen även nå våra trakter och då bör vi vara med. En 
enkät på Rödstenens hemsida har visat att intresse för en anslutning till det nya 
nätet är stort bland medlemmarna. Botkyrka Stadsnät vill gärna ha ett 
samarbete. 
 
På fredag den 30 januari ska Christer ha ett nytt möte med företaget och ser 
gärna att någon ytterligare samfällighetsmedlem deltar i mötet. Hillo och Eva ska 
undersöka intresset hos sina respektive Christer följer med ordföranden. 

 
6.  Bebyggelse runt Hallunda Gård 

Intresset från samfälligheten att protestera mot den planerade bebyggelsen i 
närområdet till Hallunda Gård har varit så gott som obefintligt och ingen åtgärd 
kommer därför att vidtas från vårt håll. 
 

  



 
 
 
 
 7.  Energideklaration   

Ingen är väl särskilt road av tvånget att energideklarera sitt hus och dessutom 
betala dyrt för det. Men detta är ett politiskt beslut som vi inte kan göra 
någonting åt. 
 

 8.  Grannsamverkan 
Som nämnts under punkten Lägesrapport har vårt område varit förskonat från 
inbrott i såväl bilar som hus under perioden. Däremot har en incident inträffat 
som kunde fått förödande följder om de kringboendes uppmärksamhet hade varit 
sämre. 
 
Vid 10-tiden på förmiddagen lördagen den 17 januari upptäckte grannarna till HV 
6 (säckgata 4) av att det brann våldsamt i husets båda soptunnor, som stod mot 
grannhusets vägg. Den som först nådde fram till brandplatsen var Bo Jarleryd 
som larmade Mido Lindholm på HV 4, mot vars vägg grannens soptunnor brann. 
Tack vare ett snabbt agerande från grannarnas sida kunde branden släckas innan 
den hade nått takstolen. Väggen blev däremot brandskadad och fick sprickor. 
 
Det är inte klart vad som förorsakade branden. Mycket alarmerande är att 
tunnorna brann med våldsam och hög låga och totalförstördes. Det innebär att 
man måste iaktta den största försiktighet med det som läggs ner i dem. 
Lättantändliga material som trasor indränkta med brännbara vätskor, 
cigarettfimpar o dyl får absolut inte deponeras i soptunnorna! 
 
Sture har varit i kontakt med SRV för att höra deras förklaring till att soptunnorna 
är så eldfängda men har ännu inte fått något svar från det hållet. 
 

      9.  Förberedelser för årsmötet 
Styrelsen beslutade att årsmötet 2009 ska äga rum vid samma tid och på samma 
plats som förra årets, dvs den 2 april i Klockargården vid Botkyrka kyrka. Hillo 
undersöker om lokalen är tillgänglig då. 
 
Fram till dess ska den vanliga dokumentationen tas fram. Eva har fått de 
ekonomiska underlagen från Krister Johansson och lämnar dem vidare till 
revisorerna den 1 februari, som i sin tur kommer in med revisionsberättelsen till 
den 1 mars. Kallelse till årsmötet går ut den 19 mars och bilagorna senast den 26. 
 
Christer kontaktar valnämnden angående de poster som ska besättas med nya 
krafter. Förslagen bör vara klara senast den 3 mars. 
 
Christer beställer även debiteringslängden från länsstyrelsen, som bör vara 
styrelsen tillhanda senast den 15 mars. 
 

    10. Överlämnande av redovisning till ny redovisare 
Styrelsen har varit i kontakt med CD-Redovisningsbyrå, som säger sig vara 
intresserade av ett samarbete. Något kostnadsförslag för deras arbete har dock 
ännu inte erhållits. Christer tar en ny kontakt. 
 

     11. Övriga frågor 
Mobilnätet 
Sture hade talat med en handläggare på PTS (Post- och Telestyrelsen) för att höra  
deras synpunkter på vilka krav man kan ställa på operatörerna när det gäller 
täckning i området.  



 
 
 
 
Detta är i korthet vad man säger: 
 
”För GSM finns inget krav på täckning för tal inomhus medan 3G är väl 
specificerat till 58 dB µV/m vid 5 MHz pilotton, som ger 200-300 kbit/s i 
inomhusmiljö. Det kanske inte säger så mycket om man inte är insatt i tekniken 
men det skall väl räcka bra för talkommunikation då GSM bara kräver ca 10 kbit/s 
för tal. 
 
Observera att 5% av täckningsområdet fortfarande tillåts vara lägre än den 
specificerade nivån.” 
 
Sture har utformat ett förslag till brev som kommer att sändas till de största 
operatörerna. 
 
Nästa möte 
Datum och plats för nästa styrelsemöte bestämdes till den 3 mars hos Christer 
Boije. 
 

    12. Mötets avslut  
Dagordningen innehöll inga ytterligare frågor, och ordföranden avslutade mötet. 
Deltagarna bad Samir framför ett tack till sin hustru för de goda kakorna som 
hade förgyllt sammankomsten. 
 
 
 
Vid protokollet:           Justeras: 

 
             Hillo Nordström           Christer Boije af Gennäs
  



 
 
 
 
  
Protokoll från styrelsemöte 2009-03-15 
 
 
 
Närvarande: Christer Boije af Gennäs, ordf 
  Eva Olsson-Gottschalk 
  Hillo Nordström 
  Samir Botrus 
   
           
Mötet, som ägde rum hos avgående ordföranden Christer Boije, skulle i första hand        
ägnas åt den stundande årsstämman. Några ytterligare punkter fanns dock på 
dagordningen. 
   
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. 

 
2. Lägesrapport 

Hillo rapporterade en mindre uppbygglig händelse som hade inträffat dagen före 
mötet. Ett av husen på säckgata 3 hade besök av presumtiva inbrottstjuvar, 
sammanlagt fyra bilburna unga män, som dock hade skrämts på flykten av en 
uppmärksam granne. Tyvärr kunde varken nummerskylt eller bilmodell noteras, 
p g a skymmande växtlighet. Husägaren överlämnade ärendet till polisen. 
  

3. Ekonomin 
Det finansiella läget följer ramarna. Betalningarna har influtit i god ordning från 
de flesta medlemmarna. En eftersläpning ska vara reglerad inom kort. 
 
Eva har haft ett flertal kontakter med CD Redovisningsbyrå, som ska ta sig an 
hanteringen av Rödstenens redovisning. Eva har lovat att bistå den nye kassören 
med råd och dåd, såväl när det gäller att påbörja samarbetet med 
redovisningsfirman som med banken. 
 
Styrelsens ersättning kommer att betalas ut under innevarande vecka. 
 

4. Årsstämman 
Som framgått av tidigare protokoll kommer årsmötet i likhet med förra året att 2 
april hållas på Klockargården vid Botkyrka Kyrka. Vissa frågor av praktisk art, 
såsom iordningställande av lokalerna, inköp av förtäring o dyl diskuterades av 
styrelsen.  
 
Kallelse med vägbeskrivning, tider och erforderliga anvisningar distribueras senast 
den 19 mars direkt i medlemmarnas brevlådor. 
 



Tillsammans med kallelsen kommer även dagordningen och årsmöteshandlingarna 
att delas ut. 
 
Ordföranden hade sammanställt handlingarna. Mötet gick igenom och godkände 
dessa. 
 

5. Övriga frågor 
Av de fyra stora teleoperatörerna som har tillskrivits har ännu ingen svarat på 
frågan om det är möjligt att förbättra mottagningsförhållandena för mobilnätet 
inom vårt område. 

 
6.  Mötets avslut 

Då inga fler punkter fanns på dagordningen avslutade Christer mötet och tackade 
de närvarande, som i sin tur tackade för kaffe och god hembakad kaka. 
 

  
 
 
 
Vid protokollet:           Justeras: 

 
             Hillo Nordström           Christer Boije af Gennäs
  







 
 
 
  
Protokoll från styrelsemöte i kvarterssamfälligheten Rödstenen, 
Norsborg, 2009-07-13 
 
 
 
Närvarande: Samir Botrus, ordf 
  Akilan Punniamurti  

Carina Scott 
  Hillo Nordström 
   
   
 

1. Ordföranden Samir Botrus öppnade mötet, som ägde rum hos Carina på Hirdv 45 
och hälsade vår nya styrelsemedlem Akilan hjärtligt välkommen.  

 
2. Ett antal lägesrapporter fanns att gå igenom: 

  
a. En ny liten familjemedlem har sett världens ljus på säckgata 4. Isabelle, 

dotter till Alexandra och Emanuel på Hirdvägen 6, föddes den 16 juni. 
b. Reparation och komplettering av lekplatsen på säckgata 1 har påbörjats. 

När arbetet är avslutat kommer räkning på 5.950:- att lämnas till 
kassören, enligt preliminärt styrelsebeslut, som fastställdes under punkt 3 
nedan. 

c. Det under årsmötet 2008 godkända renoveringsarbetet av lekplatsen på 
säckgata 3 har däremot ännu inte kommit igång. 

d. Det flyttbara farthindren som hade premiär under förra året har åter 
monterats av en medlem på säckgata 3. 

e. Turlistan som reglerar gräsklippning på allmänningen till säckgata 2 är 
försvunnen, men husägarna har enats om i vilken ordning ansvaret för 
gräsklippningen fördelar sig. I sammanhanget konstaterade styrelsen att 
en av de allmänna gräsmattorna nu utgör en bedrövlig syn, då en stor del 
av gräset har nötts bort p g a fotbollsspel med dubbade skor. 

f. Det har kommit till styrelsens kännedom att en familj inom vår 
samfällighet känner sig utsatt för mobbning av ett gäng pojkar, som även 
de hör hemma inom Rödstenen. Förutom att man inkräktar på familjens 
tomt, bombarderar huset med nedfallna frukter, olovligt använder barnens 
lekredskap på ett sätt som helt verkar gå ut på att förstöra dem, har man 
nu också börjat lämna lappar med mycket kränkande tillmälen. 

 
Något sådant kan vi naturligtvis inte acceptera i vår samfällighet, och ett 
extra och utvidgat styrelsemöte kommer därför att äga rum den 3 augusti, 
då en lösning på problemet ska diskuteras. 
 



3. Kassören rapporterade att ekonomin är under kontroll såtillvida att inkomna 
räkningar har betalats. Carina kommer att kontakta den förra kassören Eva med 
frågor angående vidarebefordran av dokumentation till redovisningsbyrån. 

 
Styrelsen hade tidigare telefonledes godkänt att samfälligheten bestrider 
kostnaden på kr 5.950:- för upprustning av  lekplatsen på säckgata 1. Detta 
beslut fastställdes nu. 

 
4. I fredags erhöll Carina de senaste uppgifterna från SEB om inbetalda 

medlemsavgifter. Det visar sig att avgiften saknas ännu från 10 hus, vilket är en 
mycket hög siffra. Efter genomgång kommer respektive husägare att få en 
påminnelse, samtidigt som en påminnelseavgift om 100:- debiteras, enligt beslut 
på årsmötet 2009-04-02. 

  
5. Uppgifter om den nya styrelsens sammansättning har skickats till berörda 

myndigheter och leverantörer genom sekreterarens försorg. 
 
 6.  Därmed var samtliga punkter på dagordningen genomgångna, och ordföranden 
  avslutade mötet med att tacka de närvarande för sitt intresse och engagemang.  

 
   
 

Vid protokollet:           Justeras: 
 

 
 

          Hillo Nordström           Samir Botrus  



 
 
 
  
 
 
Sammanfattning av extra styrelsemötet i kvarterssamfälligheten 
Rödstenen, Norsborg, 2009-08-03 
 
 
 
Närvarande: Samir Botrus, ordf 
   Akilan Punniamurti  
   Carina Scott 
   Hillo Nordström 
 
Dessutom: Christer Boije af Gennäs 
   Owe Eriksson 
  
Som framgick av styrelseprotokollet från 2009-07-13 skulle ett extra och 
utvidgat möte äga rum p g a ett antal problem inom samfälligheten. 
 
Den första punkten som diskuterades var fotbollsspelet på allmänningen vid 
säckgata 2.  Beslutades att den förstörda gräsplanen temporärt inhägnas och 
nytt gräs sås. Fotbollsspelarna hänvisas med omedelbar verkan till fotbollsplanen 
som ligger i skogskanten,  inte längre än 2 minuters promenad från vår 
samfällighet. Föräldrarna ansvarar för att inget fortsatt fotbollsspel förekommer 
på allmänningen.  
  
Ett annat problem är de busstreck som ett antal pojkar utsätter några av våra 
grannfamiljer för.  Möjligen är det ett sätt att bli av med en del överskottsenergi, 
men pojkstrecken tenderar tidvis att gå över gränsen för vad som kan 
accepteras inom ramen för god grannsämja. Mötet enades om att vi inte kan 
tolerera den sortens aktiviteter i samfälligheten. 
 
Vi beslöt på mötet att kalla till en träff med föräldrarna till de överaktiva barnen 
för att diskutera hur vi gemensamt ska kunna lösa problemet på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
Vid pennan: 
 
Hillo Nordström 
   



 
 
  
 
 
Sammanfattning av möte om situationen i kvarterssamfälligheten Rödstenen, 
Norsborg, 2009-08-13. 
 
 
Den 13 augusti träffades föräldrar och en utvidgad styrelse för att diskutera hur man kan 
leda in barnens energi och påhittighet i positiva banor. 
 
Mötet hölls i en konstruktiv anda och deltagarna konstaterade följande: 
 
Under 1970- och 80-talen fanns många barnfamiljer i vårt område. När dessa barn hade 
vuxit upp och flyttat härifrån steg de boendes medelålder avsevärt.   
 
Nu finns dock åter i Rödstenen och de omkringliggande samfälligheterna ett stort antal 
barn i olika åldrar. Det är viktigt att barnen och ungdomarna inspireras till lek och 
kreativa aktiviteter, så att inte den ungdomliga energin blir till en kraft som tar sig 
negativa uttryck. 
 
Deltagarna var överens om att lagsporter på ett utmärkt sätt kanaliserar behovet  att 
röra och aktivera sig hos växande barn. Vi har alla lagt märke till att pojkarna i området 
älskar att spela fotboll, och vi bör tillvarata detta intresse på ett sätt som gagnar såväl 
barn som vuxna inom vår samfällighet. 
 
I anslutning till området finns en fullstor fotbollsplan, som dock p g a bristande 
användning har legat i träda under många år. Denna plan är kommunens ansvar, och 
förslaget från föräldrarna var att styrelsen i ett brev ber kommunen om inspektion och 
därefter upprustning av fotbollsplanen. Bl a är belysningen ur funktion, sand- och 
timmerhögar kantar planen, och målen saknar nät. Styrelsen lovade att med det 
snaraste tillställa Botkyrka kommun en skrivelse med denna begäran. 
 
Under det fortsatta samtalet framfördes idén att bilda ett fotbollslag i samfälligheten. 
Deltagarna var eniga om att laget bör ledas av en fotbollskunnig person och efterlyser 
härmed intresserade personer, antingen bland våra medlemmar eller vänner/bekanta. 
 
Även andra aktiviteter som t ex basket togs upp under diskussionen, och vi får inte 
glömma bort flickorna, som kanske inte vill spela fotboll eller basket. 
 
Mötet avslutades med att alla gick för att inspektera fotbollsplanen. 
 
Vid pennan: 
Hillo Nordström 
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