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Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 16 September 2019 
 

Sekreterare: Redda Guelai 
 

Närvarande: Bernt Karlsson, Christer Boije, Eva Olsson-Gottschalk, Per-Arne Palm och Redda Guelai 
 
Frånvarande: Kristian Saliba 
 

1. V. ordförande Christ Boije öppnade mötet. 
  

2. Genomgång av föregående protokoll. Ingen förändring av föregående protokoll. 
 

3. Ekonomin följer budget. Samtliga samfällighetsavgifter är betalda. Dubbelbetalning har skett för 
Hirdv 6, som nyss haft ägarbyte. Kassören återbetalar så snart han fått kontonummer att betala 
till. 
 

4. Inget att rapportera från Bengt i Grannsamverkan, utskicken fortsätter som vanligt. 


5. Övriga frågor 
 

 Parkeringsförbud - Lapp om parkeringsförbud på vändplatser och säckgator. Finns 
bifogat i mailet som skickas ut i samband med protokollet. En kopia kommer även att 
delas ut till alla i samfälligheten. Vid behov får ni sätta dessa lappar på bilar som bryter 
mot våra regler kring parkering på vändplatser. 
 

 Rundvandring – Styrelsen har den 2 september gjort en rundvandring på samfälligheten 
som gav ett antal observationer att ta ställning till. 

 
Säckgata 1 

 Inga åtgärder behöver vidtas. Mindre hål asfalteras 
 

Säckgata 2 

 Reparation av asfalt behövs samt lagning av kantstenar på vändplan.  

 Locket till sandlåda på säckgata 2 ska lagas. 

 Vårstädning nästa år ska innefatta lekplats samt gångstigen på slutet av 
säckgatan. 

 I samband med vårstädningen skall eventuell översyn av lekplats ske. 
 

Säckgata 3 

 Dålig belysning på kommunens lyktstolpe vid vändplan. Kristian kommer 
kontakta kommunen för åtgärder. 
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 Lekplatsen är i dåligt skick. Sandbyte och reparation/byte av sarg behövs. Kristian 
kommer att vidta åtgärder. 
 

Säckgata 4 

 Asfaltering på kurvan av gångstigen på slutet av säckgatan kommer eventuellt 
genomföras. 

 Sargen på lekplatsen behöver reparation/byte. I samband med vårstädning. 
 

 Snöröjning – Styrelsen har fått en offert av samma firma som plogade förra året som 
gäller till 15/10-19. Offerter från andra snöröjare skall efterfrågas innan ett beslut ska 
fattas. 

 
6. Nästa möte bestämdes till måndagen den 11 November 18.30 hos Kristian Saliba på Hirdvägen 

31. En kallelse skickas ut till styrelsemedlemmar, suppleanter och grannsamverkan. 
 

7. Mötet avslutades. 
 
 

Vid protokollet Justeras 
  
 
 
 
 

 

Redda Guelai Kristian Saliba 


