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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. 
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 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 

 


