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 Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 18 januari 2016 

Ordförande: Besne Tasan 

Sekreterare: Kerstin Fransson 

Närvarande: Besne Tasan, Bernt Karlsson, Nubar Rhawi och Kerstin Fransson 

 

1. Mötets öppnande   

· Ordförande öppnade mötet.  

2.  Ekonomi 

· Rödstenens ekonomi följer budget. 

3. Grannsamverkan 

· Ingenting att rapportera om grannsamverkan. 

4. Årsmöte 

· Preliminär dag och tid för årsmötet är den 20 april 2016 kl 18.30 då det serveras kaffe med 
tilltugg.  Mötet börjar kl 19.00. 

5. Nästa möte 

· Nästa möte bestämdes till den 21 mars  kl 18.30 hos Kerstin, Hirdvägen 10. 

6. Mötets avslutande 

· Ordförande tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet                                                         Justeras 

Kerstin Fransson                                                      Besne Tasan 
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 Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 21 mars 2016 

Ordförande: Besne Tasan 

Sekreterare: Kerstin Fransson 

Närvarande: Besne Tasan, Bernt Karlsson, Nubar Rhawi , Sture Irestig och Kerstin Fransson 

1. Mötets öppnande 

· Ordförande öppnade mötet.  

2. Ekonomi 

· Rödstenens ekonomi följer budget. Styrelsen beslutade att inköpa en locköppnare för 
brunnslock, vilken ska användas vid vattenavläsningen. Detta inköp görs pga att inga händer ska 
skadas eftersom brunnslocken sitter mycket hårt. Priset är 1190 kronor. 

3. Grannsamverkan 

· Sture Irestig, som handhar grannsamverkan, hade ingenting att rapportera.  

4. Årsmöte 

· Årsmötet äger rum den 20 april 2016 kl 18.30 då det serveras kaffe med tilltugg. Mötet börjar kl 
19.00. Möteslokal är den syrisk ortodoxa kyrkan S:t Georges kyrka, Borgvägen 9, mittemot 
Borgskolan. 

5. Övriga frågor 

· Byte av lampor till gatubelysningen diskuteras på årsmötet. 

· Byte av individuella vattenmätare kommer att beslutas på årsmötet.  

6. Nästa möte 

· Nästa möte är årsmötet. 

 

 

 



 

7. Mötets avslutande 

· Ordförande tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet                                                         Justeras 

 

Kerstin Fransson                                                      Besne Tasan 
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Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2016-05-16 
 
Deltagare: Besne Tasan, Christer Alvfors, Redda Guelai, Bernt Karlsson och Christer Boije 
 
1. Besne öppnade mötet, hälsade alla välkomna och överlämnade ordförandeklubban till Christer 
Alvfors, som valdes till mötesordförande.  I Kerstin Franssons frånvaro valdes Bernt till sekreterare. 
 
2. Styrelsen konstituerade sig enl följande: Ordförande Christer Alvfors, vice ordförande Redda 
Guelai, kassör Bernt Karlsson samt sekreterare Kerstin Fransson. 
 
3. Beslutades att Christer Alvfors och Bernt Karlsson äger rätt att teckna föreningens firma var för 
sig. 
 
4. Bernt sänder bevittnade fullmaktsformulär till berörda instanser innehållande styrelsens 
förändringar. 
 
5. Ekonomin följer budget.  Beslöts att anta offerten  på sammanlagt c:a 33.000 kr för byte av 
lampor m.m. i utebelysningen.  Arbetsgruppen jobbar vidare på projektet. 
 
6. Såväl huvud- som individuella vattenmätare har avlästs pr 2016-05-01.  Christer Boije har 
sammanställt och granskat förbrukningssiffrorna och har inte funnit några onormala avvikelser. 
 
7. Säckgatsrepresentanterna kallar till vårstädning.  Rödstenens motorgräsklippare finns som 
vanligt hos Bernt, Norrskogsvägen 32, bakom garaget. Kan bokas på 0734 44 52 37. 
 
8. Beslutades att det gamla päronträdet på allmänningen får sågas ned och ersättas med en ny 
trädplanta.  En medlem föreslår, att skyltar med texten ”Lekande barn” sätts upp vid varje 
säckgatsinfart, samt att skylten ”Cykel- o gångväg” flyttas från kommunens gångväg till H 12:s 
lyktstolpe.  Christer A undersöker möjligheterna. 
 
9. Nästa möte bestämdes till måndagen den 13 juni kl 18.30 hos Christer Alvfors, Hirdvägen 25. 
 
10. Mötet avslutades 
 
Vid protokollet                                                                                   Justeras 
 
Bernt Karlsson                                                    Christer Alvfors 
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 Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 13 juni  2016 

Ordförande: Christer Alvfors 

Sekreterare: Kerstin Fransson 

Närvarande: Christer Alvfors, Bernt Karlsson, Redda Guelai, Eva Olsson-Gottschalk, Hillo Nordström och 
Kerstin Fransson 

1. Mötets öppnande 

· Ordförande öppnade mötet.  

2. Föregående protokoll 

· Genomgång av föregående protokoll. 

· Bernt och Christer har tecknat föreningens firma. 

3. Ekonomi 

· Ekonomin följer budget. 

· Kostnader för bytet av gatlamporna belastar kassan.  

4. Vårstädning 

· Uppföljning av vårstädning. Det har varit vårstädning på några av säckgatorna. 

5. Grannsamverkan 

· Samfälligheter kan skicka bidrag till Grannsamverkan i kommunen, vilket Rödstenen kommer att 
göra.  

6. Övriga frågor 

· Eken vid lekplatsen Hirdvägen 45 som står på kommunens mark har grenar som hänger ned 
över sofforna och dessa bör tas bort. Kerstin kommer att kontakta kommunen angående detta. 

· Päronträdet, som står på samfällighetens gräsyta mellan Norrskogsvägen och Hirdvägen, har 
blivit så stort att det medför problem när gräset ska klippas. Det har kommit förslag om att såga 



ner trädet och plantera ett nytt. Eftersom trädet tillhör hela samfälligheten tas frågan upp på 
årsmötet 2017. 

7.    Nästa möte 

· Nästa möte är måndag den 12 september 2016 kl 18.30 hos Kerstin Fransson, Hirdvägen 10. 

8.    Mötets avslutande 

· Ordförande tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet                                                         Justeras 

 

Kerstin Fransson                                                      Christer Alvfors 
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Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 12 september 2016 

Ordförande: Christer Alvfors 

Sekreterare: Kerstin Fransson 
 
Närvarande: Christer Alvfors, Bernt Karlsson, Redda Guelai, Eva Olsson-Gottschalk och Kerstin Fransson 

 
1. Mötets öppnande 

 
· Ordförande öppnade mötet. 

 
2. Föregående protokoll 

 
· Genomgång av föregående protokoll. 

 
· Ingen förändring av föregående protokoll. 

 
3. Ekonomi 

 
· Ekonomin följer budget. 

 
· Det har inkommit en offert angående snöröjningen för kommande vinterperiod. De vill höja 

priset till 1000 kr exkl moms. jämfört med förra året. Bernt meddelar de som handhar 
snöröjningen att styrelsen godkänner detta. 

4. Skyltarna med "Kör sakta lekande barn" 
 

· Skyltarna med "Kör sakta lekande barn" kommer att bytas ut mot nya. Eftersom skyltarna inte är 
så hårda och stadiga behövs det ett skydd bakom skylten vid monteringen. Redda undersöker 
saken och återkommer med information. 

5. Grannsamverkan 
 

· Under sommaren skedde ett inbrott i ett hus på säckgata 1, vilket Sture Irestig skickade mail om 
detta. 

6. Övriga frågor 
 

· Päronträdet, som står på samfällighetens gräsyta mellan Norrskogsvägen och Hirdvägen, har 
blivit så stort att det medför problem när gräset ska klippas. Den som är intresserad av att 



plocka päronen är välkommen att göra detta. Frågan om trädet på grund av det här problemet 
ska sågas ner och ersättas med ett nytt tas upp på årsmötet 2017. 

· Grannhuset till Bernt på säckgata 1 som har varit till salu har nu blivit sålt. 
 
7. Nästa möte 

 
· Nästa möte är tisdag den 15 november 2016 kl 18.30 hos Redda Guelai, Hirdvägen 23. 

 
8. Mötets avslutande 

 
· Ordförande tackade och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet Justeras 

 
 

Kerstin Fransson Christer Alvfors 
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 Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 15 november  2016 

Ordförande: Christer Alvfors 

Sekreterare: Kerstin Fransson 

Närvarande: Christer Alvfors, Bernt Karlsson, Eva Olsson-Gottschalk, Per - Arne Palm och Kerstin Fransson 

1. Mötets öppnande 

· Ordförande öppnade mötet.  

2. Föregående protokoll 

· Genomgång av föregående protokoll. 

· Ingen förändring av föregående protokoll. 

3. Ekonomi 

· Ekonomin följer budget.  

4. Grannsamverkan 

· Inget nytt att rapportera. 

5. Övriga frågor 

· Hastighetsöverträdelser sker fortfarande på säckgatorna. De nya skyltarna med "Kör sakta 
lekande barn" kommer att sättas upp under veckorna 48 och 49. 

· Parkering på säckgatornas vändplaner får inte förekomma inom samfälligheten. Det utgör ett 
hinder för tidningsutbärning, postbilen, soptömning och utryckningsfordon. Styrelsen ska 
undersöka vilka möjligheter som finns för att åtgärda detta. 

· Vid snöröjningen för några veckor sedan uppmärksammades att plogbilen ser ut att vara 
bredare än tidigare år. Det har fått till följd att snö plogas upp mot häckar och att även 
kantstenar förstörs. I offerten för år 2015 påpekas det att entreprenören inte ersätter 
eventuella skador på träd och buskar som på grund av mycket snö hänger ut över vägbanan. 
Kantsten som skadas vid plogningen ersätts inte heller. Detta får samfälligheten återställa själv 
efter vinterns snö. Styrelsen kommer att ta kontakt med entreprenören angående vår oro för 
plogningen. 



· Gångvägen vid sandlådan på säckgata 4 har rötter som har trängt igenom asfalten. Trots att de 
syns så har ändå åtminstone tre personer ramlat och skadat sig. Styrelsen kommer att 
undersöka hur man ska åtgärda detta så inte fler personer skadar sig.  

· Angående fågelmatning är det viktigt att ha ett säkrare "matställe"  eftersom både råttor, möss 
och kaniner lockas att äta fågelmat som kanske läggs på marken. 

· Kaniner har börjat vistas på tomterna  i flera samfälligheter. De gräver hål i marken på lekplatser 
och i trädgårdar. Styrelsen diskuterade problemet och kom fram till att den som är intresserad 
kan ta kontakt med kommunen och fråga vad som kan göras åt problemet.  

7.    Nästa möte 

· Nästa möte är tisdag den 16 januari 2017 kl 18.30 hos Redda Guelai, Hirdvägen 23. 

8.    Mötets avslutande 

· Ordförande tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet                                                         Justeras 

 

Kerstin Fransson                                                      Christer Alvfors 
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