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Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 16 januari 2017 
 

 Ordförande: Christer Alvfors 
 

 Sekreterare: Redda Guelai 
 

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

1. Mötets öppnande 
 

 Ordförande öppnade mötet.


2. Föregående protokoll 
 

 Genomgång av föregående protokoll.


 Ingen förändring av föregående protokoll.


3. Ekonomi 
 

 Det preliminära bokslutet för 2016 visar att Rödstenens ekonomi har följt budget. Styrelsen 
beslutar därför att fastställa medlemsavgiften per 28 Februari till föreslagna 1500 kr.



4. Grannsamverkan 
 

 Sture återkommer med ett utskick inom snart framtid. Inget speciellt att rapportera om 
grannsamverkan utöver det.



5. Övriga frågor 
 

 Stolpe med "kör sakta, lekande barn"-skylt kommer att sättas upp inom snar framtid på 
säckgata 4. 



 Ett beslut har tagits om att bevaka situationen kring parkering på vändplan. Om det sker ett 

fortsatt missbruk av parkering på vändplan så måste styrelsen vidta åtgärder för att 

förhindra det. Ett informationsblad kommer att skickas ut till samtliga på säckgata 1-4 med 

information om regler kring parkering på vändplan.



 Snöröjningen kan få en högre kostnad om snö från privata parkeringar förekommer på 

plogbilens väg.
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 Gångbanan vid sandlådan på säckgata 4  med rötter som har trängt igenom asfalten 

kommer styrelsen att se efter med hur det ska hanteras när våren har kommit, 

förhoppningsvis skall detta göras innan årsmötet.


6. Planering för årsmötet 
 

 Dag och tid för årsmötet är inte fastställt ännu. En dialog mellan Christer och Kerstin kommer 
att föras angående passande datum innan det blir fastställt.

 Christer ska försöka tala med värmeverket om att ha årsmötet hos dem. Som reservplats är det 
tänkt att ha årsmötet på S:t Georgis Syrisk Ortodoxa Kyrka i Hallunda.



7. Nästa möte 
 

 Dag och tid för nästa möte har inte bestämts ännu. Christer ska vara i kontakt med styrelsen om 
information kring detta.



8. Mötets avslutande 
 

 Ordförande tackade och avslutade mötet.


 

Vid protokollet Justeras 
 
 

 

Redda Guelai Christer Alvfors 
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 Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 9 mars 2017 

Ordförande: Christer Alvfors 

Sekreterare: Kerstin Fransson 

Närvarande: Christer Alvfors, Bernt Karlsson,  Redda Guilei, Per - Arne Palm, Hillo Nordström 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 

 Det har varit inbrott på säckgata 1. Var uppmärksam! 

5. Årsmöte 

 Styrelsen förberedde årsmötet den 6 april. Vi diskuterade bl a vad som  gäller vid en 

omröstning. En röst per fastighet gäller vid stämmor enligt bestämmelserna på hemsidan under 

avsnittet  Stämmor. 

 Kallelse och övriga dokument rörande årsmötet kommer att delas ut i pappersform.     
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6.   Övrigt 

 Det finns asfaltsskador på framförallt gångvägar i samfälligheten som styrelsen kommer att gå 

runt och inventera innan årsmötet. Resultatet kommer att redovisas på årsmötet. 

7.    Mötets avslutande 

 Ordförande tackade och avslutade mötet. 

Vid protokollet                                                         Justeras 

Kerstin Fransson                                                      Christer Alvfors 
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Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2017-05-01 i kvarterssamfälligheten Rödstenen  

Deltagare: Kerstin Fransson, Bernt Karlsson, Christer Alvfors, Ropin Ohan, Eva Olsson. 

1. Christer öppnade mötet och valdes samtidigt till mötesordförande. Han hälsade alla 

välkomna. 

2. I Redda Guelais frånvaro valdes Ropin Ohan till sekreterare. 

3. Styrelsen konstituerade sig enl följande: Ordförande Christer Alvfors. Vice ordförande Ropin 

Ohan. Kassör Bernt Karlsson samt sekreterare Redda Gulai 

4. Beslutades att Christer Alvfors och Bernt Karlsson äger rätt att teckna föreningens firma var 

för sig.  

5. Bernt sänder bevittnade fullmaktsformulär till berörda instanser innehållande styrelsens 

förändringar. 

6. Ekonomin följer budget.  

7. Medlemmarna skall ha läst av vattenmätaren 2017-05-01 

8. Säckgatsrepresentanterna kallar till vårstädning.  

Rödstenens motorgräsklippare finns som vanligt hos Bernt, Norrskogsvägen 32, bakom 

garaget, kan bokas på 0734 44 52 37. 

9. Arbetsuppgifter: 

Christer tar på sig att kontakta arboristfirman.  

Bernt tar in nya offerter på plogning och snöröjning. 

Ropin ska kolla upp med firmor om asfalteringen. 

Redda ska sätta upp en ”lekande barn” skylt på säckgata 4. 

10. Nästa möte bestämdes till måndagen den 19 juni 18.30 hos Redda Guelai, Hirdvägen 23. 

11. 10. Mötet avslutades. 

Vid protokollet                       Justeras 

 

Ropin Ohan    Christer Alvfors 
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Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 19 Juni 2017 
 

 Ordförande: Christer Alvfors 
 
 Sekreterare: Redda Guelai 
 
 Närvarande: Bengt Fransson, Bernt Karlsson, Christer Alvfors, Eva Olsson-Gottschalk, Hillo Nordström,       
 Marieroz Saliba deltog från punkt 5 och Redda Guelai 
 

1. Mötets öppnande 
 

• Ordförande öppnade mötet. Då någon representant från säckgata 4 inte var närvarande från 
början av mötet adjungerades Bengt Fransson (grann samverkan representant) som 
styrelseledamot för detta möte.  

 
2. Föregående protokoll 

 
• Genomgång av föregående protokoll. 

 
• Ingen förändring av föregående protokoll. 

 
3. Ekonomi 

 
• Rödstenens ekonomi följer budget. 
• Styrelsen har mottagit och bestridit faktura från antensamfälligheten. Enligt överenskommelse 

skall räkningar skickas till fastighetsägarna och inte till Rödstenens styrelse. 
 

4. Grannsamverkan 
 

• Bengt Fransson kommer att fortsätta skicka rapporter från polisen kring inbrott. 
 

5. Övriga frågor 
 

• Päronträdet - En arborist har varit på plats och trädet har blivit uppklippt. En ny justering 
på trädet från samma arborist genomförs nästa år. 
 

• Parkeringen på säckgata 4 - Styrelsen har bestämt att Christer Alvfors och Ropin Ohan ska föra 
diskussion med de som bor på säckgata 4 på slutet av sommaren kring parkering på vändplan. 
Skulle det fastställas att någon fortfarande upplever problem med parkering på vändplan så 
skall styrelsen vidta åtgärder. Det innebär att styrelsen anlitar ett parkeringsbolag som får 
övervaka Rödstenens säckgator och vändplaner.
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6. Nästa möte 
 

• Nästa möte tar plats den 4 September 2017 kl 18:30 hos Redda Guelai på Hirdvägen 23. 
 

7. Mötets avslutande 
 

• Ordförande tackade och avslutade mötet. 
 

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
                                                                                     
 
Redda Guelai Christer Alvfors 
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Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 4 September 2017 

 

 Ordförande: Christer Alvfors 
 

 Sekreterare: Redda Guelai 
 

 Närvarande: Bernt Karlsson, Christer Alvfors, Christer Boije, Eva Olsson-Gottschalk,       
 Marieroz Saliba, Redda Guelai och Ropin Ohan 
 

1. Mötets öppnande 
 

 Ordförande öppnade mötet.


2. Föregående protokoll 
 

 Genomgång av föregående protokoll.


 Ingen förändring av föregående protokoll.


3. Ekonomi 
 

 Rödstenens ekonomi följer budget. 
 Styrelsen har fått offert för snöröjning som kostar 38500 ex. moms. Vid tillbakaläggning av 

kantstenar som har förstörts under tidigare snöröjning kostar arbetet 43500 ex. moms. 


4. Grannsamverkan 
 

 Inget att tilläga. Vi fortsätter med utskick via mail. 


5. Övriga frågor 


 Parkeringen på säckgata 4 - Christer och Ropin har pratat med alla hushåll i Rödstenen kring 

frågan om att anlita ett parkeringsbolag . Alla hushåll bortsett från ett hushåll är emot 

förslaget. Detta innebär att majoriteten vinner och att vi inte anlitar ett parkeringsbolag. 

Skulle situationen kring parkering på säckgata 4 däremot förändras och förvärras så måste 

styrelsen vidta nödvändiga åtgärder.



 Återvinningsstationen - Förra året under November beviljades bygget av denna 

miljöstation. En rättslig process måste drivas mot kommunen om man vill bestrida bygget. 
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Styrelsen har därav beslutat att en sådan process inte ska drivas fram på grund av stora 

rättsliga kostnader och den minimala chansen av att vinna tvisten.



 Asfalten på säckagatorna - Ropin ska ta kontakt med asfaltsläggare för att få en offert kring 

reparation av asfalten på säckagatorna där det är behövligt.



 Grundkurs - Styrelsen har fått en utbildningsmöjlighet i samfällighetsjuridik och 

samfällighetsförvaltning av Villaägarnas riksförbund. 



 Webben - På rodstenen.se finns det regler på vad som gäller inom samfälligheten. 

Regelbunden parkering och nattparkering på gatorna är alltid förbjuden för att inte hindra 

utryckningsfordon, sophämtning, snöröjning osv. Det är viktigt att alla i samfälligheten 

respekterar hastighetsgränserna och ansvarar över att gäster följer samma ordning. Om 

man väljer att inte respektera alla regler så är man inte lämpad till att bo i denna 

samfällighet. 

 

 Forumet - På hemsidan finns det även ett forum. I dagsläget finner vi inte att behovet av en 

moderator är så stor. En moderator kan däremot komma att bli tillsatt om situationen skulle 

kräva det. 

 

 Hinder på säckgatan 4 - Styrelsen har resonerat kring att sätta ett väghinder på gångstigen 

för att hindra mopeder från att köra på vägen. Inget beslut har fattats i dagsläget och frågan 

ska diskuteras igen på våren nästa år. 

 

6. Nästa möte 
 

 Nästa möte tar plats den 14 November 2017 kl 18:30 hos Ropin Ohan på Hirdvägen 45.



7. Mötets avslutande 
 

 Ordförande tackade och avslutade mötet.


 

Vid protokollet Justeras 
 
 

 

 

Redda Guelai Christer Alvfors 
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Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 14 November 2017 

 

 Ordförande: Christer Alvfors 
 

 Sekreterare: Redda Guelai 
 

 Närvarande: Bernt Karlsson, Christer Alvfors, Eva Olsson-Gottschalk,       
 Marieroz Saliba, Redda Guelai och Ropin Ohan 
 

1. Mötets öppnande 
 

• Ordförande öppnade mötet.


2. Föregående protokoll 
 

• Genomgång av föregående protokoll.


• Ingen förändring av föregående protokoll.


3. Ekonomi 
 

• Rödstenens ekonomi följer budget. 
• Styrelsen har via Bernt beställt snöröjning och tillbakaläggning av kantstenar till kostnaden 

av 43500 ex. moms. 
 


4. Grannsamverkan 
 

• Inget att tilläga. Vi fortsätter med utskick via mail. 


5. Övriga frågor 



• Återvinningsstationen – Alla som bor i samfälligheten har ett ansvar om att ha uppsikt för 

återvinningsstationen. När det är tydligt att stationen har börjat bli full och olyckligtvis 

skräpig så ska man ta kontakt med de ansvariga på ett av följande sätt:

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 

Via telefon: 0200-88 03 11 

Via anmälan på nätet: http://www.ftiab.se/172.html 
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• Asfalten på säckgatorna – Christer Alvfors har tagit kontakt med tre företag för asfaltering. 

Utav dessa tre så har en kontaktperson från NCC gjort en bedömning på vad som måste 

göras på säckgatorna för att återställa dem till sitt rätta skick. När det gäller asfaltering kring 

gångstigen på säckgatan 4 så kan det bli problem med trädet. Trädet har fem rötter och en 

utav dessa är väldigt grov och haft störst påverkan på asfalten. Om en asfaltering ska ske på 

denna gata så måste trädet tas bort av säkerhetsskäl. Kontaktpersonen från NCC kommer 

att skicka ut en offert kring asfalteringen. Antagligen kommer detta arbete inte att påbörjas 

förrän till våren.



• Huvudman – Enligt ny lag (EU direktiv) måste alla föreningar och företag anmäla verklig 

huvudman till bolagsverket. Christer Alvfors ska anmäla att Rödstenen inte har någon 

huvudman till bolagsverket då ingen i föreningen kontrollerar> 25%.

 

6. Nästa möte 
 

• Nästa möte tar plats den 15 Januari 2018 kl 18:30 hos Bernt Karlsson på Norrskogsvägen 32.



7. Mötets avslutande 
 

• Ordförande tackade och avslutade mötet.


 

Vid protokollet Justeras 
 
 

 

 

Redda Guelai Christer Alvfors 
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