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Protokoll från styrelsemöte 2014-01-20
Deltagare: Besne, Bernt och Karin

1. Besne öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
2. Ekonomin har följt budget under 2013 och är fortsatt god. Styrelsen lägger ett nytt
förslag till budget 2014.
3. Styrelsen har gått igenom underhålls- och förnyelseplanen och finner för tillfället
inga problem med denna.
4. Grannsamverkan. Vi har inget att rapportera.
5. Förberedelser för årsstämman.
Vi planerar att ha årsstämma vecka 17. Besne undersöker om en lämplig lokal.
Troligtvis samma som förra året.
6. Nästa möte blir hos Angelija måndagen 17 mars kl.18:30.
7. Besne tackade för intresset och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Karin hedlund

Bernt Karlsson

Karin Hedlund

Bernt Karlsson
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Protokoll från styrelsemöte 2014-03-17
Deltagare: Besne, Bernt, Nubar och Karin

1. Besne öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
2. Ekonomi: Alla i samfälligheten har betalat i februari.
3. Grannsamverkan: Vi har fått en förfrågan av Beyron Ahxner, trygghetssamordnare
i Botkyrka kommun, om ett litet bidrag till Grannsamverkan och Grannstöd 2014.
Vi kommer att ta upp det på årsmötet 23 april.
4. Vi har fått en synpunkt på att vi bör se över underhållet av våra lekplatser. Styrelsen
föreslår att man på städdagen tar upp frågan på berörd säckgata. Titta även på
hemsidan om vad som gäller angående våra lekplatser.
5. Ödetomten, där kiosken låg förut, ägs av en privatperson. Karin tar kontakt med
berörd person angående samfällighetens önskemål om städning av tomten.
6. Vi förberedde årstämman den 23 april kl. 18.30.
7. Besne avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Karin Hedlund

Bessne Tasan

Karin Hedlund

Bessne Tasan
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Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2014-05-19
Deltagare: Besne, Bernt, Karin och Nubar
1. Besne valdes till mötets ordförande samt Karin till sekreterare. Besne öppnade mötet.
2. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Besne Tasan, Hirdvägen 31
Vice ordförande: Nubar Rhawi, Hirdvägen 1
Sekreterare: Karin Hedlund, Hirdvägen 2
Kassör: Bernt Karlsson, Norrskogsvägen 32
3. Beslutades att Besne Tasan och Bernt Karlsson äger rätt att teckna föreningens firma
var för sig.
4. Rödstenens ekonomi följer budget och är fortsatt god. Enligt årsmötesbeslut har 20.000 kr
överförts till reserv- och förnyelsefonden.

5. Såväl huvud- som individuella vattenmätare har avlästs pr. 2014-05-01. Christer Boije har ännu en
gång hjälpt styrelsen med uträkning av debiteringsunderlag.
6. Nästan alla säckgator har haft sedvanlig vårstädning. Rödstenens gräsklippare finns hos
BerntKarlsson, Norrskogsvägen 32, bakom garaget. Bokning sker på tel.nr 0734445237.
7

Bernt Karlsson och Christer Boije går ti 20 maj på ett informationsmöte angående omläggning av
fjärrvärmeledningar.

8

Nästa möte bestämdes till måndagen den 16 juni kl.18.30 hos Nubar, Hirdvägen 1

9. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Karin Hedlund

Besne Tasan

Karin Hedlund

Bessne Tasan
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Protokoll från styrelsemöte 2014-06-16
Deltagare: Besne, Bernt, Karin, Nubar, Eva (supleant).
1. Mötet öppnades av Besne.
2. Ekonomin följer budget.
3. Vi har haft inbrott på Hirdvägen. Samma dag var det också inbrott i två hus på Mejramsvägen i
Slagsta. Vi uppmanar till uppmärksamhet på okända personer och bilar i området.
4. Vi tog upp frågan om ett centralt fjärravläsningssystem för vattenavläsningen. Styrelsen tänker
begära en offert och arbeta på frågan och ev. ta fram underlag till nästa årsmöte.
5. Fotbollsplanen har nu fått nät och kommunen ska se över belysningen.
6. Efter att styrelsen besiktigat våra säckgator har vi bestämt att prioritera ett större hål i asfalten på
säckgata 2. Detta ska åtgärdas och resten får vänta tills fjärrvärmeverket är klara med sina
rördragningar på gatorna.
7. Nästa möte blir måndag 15 sep kl.18.30 hos Bernt, Norrskogsvägen 32.
8. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Karin Hedlund

Bessne Tasan

Karin Hedlund

Bessne Tasan
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Protokoll från styrelsemöte 2014-09-15
Deltagare: Besne, Bernt, Karin, Nubar, Eva, (supleant)och Mido (supleant)
1. Besne öppnade mötet.
2. Ekonomin följer budget. Det har kommit en offert på snöröjningen och kostnaden är samma som
förra året, 35 000 kr. Styrelsen godkände offerten.
3. Grannsamverkan. Det har varit två inbrott i sommar på Hirdvägen. Vi uppmanar till
uppmärksamhet på okända personer och bilar i området. Se på vår hemsida om hur vi kan
förhindra inbrott.
4. Övriga frågor. Asfaltlagningen är nu gjord på säckgata 2 och vi hoppas att det håller ett tag.
Vi pratade om fjärrvärmeverkets kommande rördragningar på våra vägar och konstaterade att inget
kommer att hinna hända i vårt område under 2014/2015.
5. Nästa möte blir måndag 17 nov kl.18.30 hos Karin, Hirdvägen 2.
6. Ordförande tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Karin Hedlund

Besne Tasan

Karin Hedlund

Besne Tasan
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Protokoll från styrelsemöte 2014-11-17
Deltagare: Besne, Bernt, Karin, Nubar.
1. Besne öppnade mötet.
2. Ekonomin följer budget.
3. Grannsamverkan. Inget att rapportera
4. Nya huvudvattenmätare har installerats 2014-10-15.
5. Alla samfällhets-medlemmar bör respektera våra regler gällande att inte parkera på vändplanen.
Postbilen och sopbilen och ev. uttryckningsfordon får inte hindras att komma fram.
6. Vi pratade om att ev. se till att vi får en 4-timmars parkering på Hirdvägen. Väpnarvägen och
Norrskogsvägen har ju fått det. Besne undersöker saken genom att kontakta väg- och gatukontoret
på kommunen.
7. Gatubelysningen behöver så småningom bytas ut, men styrelsen tycker inte att det är aktuellt ännu.
Vi ska titta på kostnaderna. Ledlampor är dyra idag men kan bli billigare och bättre om några år.
Vi kollar priser och fortsätter undersökningen till nästa styrelsemöte.
8. Nästa möte blir måndag 19/1 kl.18:30 hos Besne, Hirdvägen 31.
9. Ordförande tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Karin hedlund

Besne Tasan

Karin Hedlund

Besne Tasan

