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Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 14 Januari 2019 
 

Ordförande: Kristian Saliba 
 

Sekreterare: Redda Guelai 
 

Närvarande: Bernt Karlsson, Eva Olsson-Gottschalk, Kristian Saliba, Marieroz Saliba, Per Arne, Redda 
Guelai och Ropin Ohan 
 

1. Ordförande Kristian öppnade mötet. 
 

2. Ingen förändring av föregående protokoll. 
  

3. Ekonomin följer budget. 
 

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

5. Övriga frågor 
 
Asfaltering på säckgator – Styrelsen kommer att utföra en kontroll av asfalt på säckgatorna 
under våren. Syftet med denna kontroll är att undersöka om det finns ett behov av att asfaltera 
gropar. 
 
Tomgångskörning – Enligt lag får man ha tomgångskörning i högst 1 minut. Avgaser tränger lätt 
in i våra fastigheter. Det är viktigt att alla respekterar detta. Styrelsen kommer dela ut en lapp 
till alla fastigheter på Rödstenen kring vad som gäller i Botkyrka kommun. 
 
Farthinder på säckgatorna – På årsmötet ska styrelsen diskutera frågan om hur man ska gå 
vidare med montering av farthinder på säckgatorna. 
 
Nedskräpning i skogen – Det har uppmärksammats att det har lämnats spår av mänsklig 
avföring i våra skogar. De som har uppmärksammat detta misstänker att detta lämnats av 
byggarbetare som sköter renoveringar på respektive fastigheter i Rödstenen. Om så är fallet så 
ber vi er att försöka meddela era byggarbetare att avstå från att göra det på vår natur, då det 
inte är trevligt för oss om bor här.  
 
Årsmötet – Årsmötet tar plats i mitten av April och lokal har ännu inte fastställs. 
 

6. Nästa möte bestämdes till måndagen den 11 Mars kl 18:30 hos Kristian Saliba på Hirdvägen 
29.  Kristian Saliba skickar ut kallelse.  
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7. Mötet avslutades. 
 
 

Vid protokollet Justeras    
 

 

 
 
 
Redda Guelai Kristian Saliba    
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Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 11 Mars 2019 
 

Ordförande: Kristian Saliba 
 

Sekreterare: Redda Guelai 
 

Närvarande: Bernt Karlsson, Eva Olsson-Gottschalk, Kristian Saliba, Redda Guelai och Ropin Ohan 
 

1. Ordförande Kristian öppnade mötet. 
 

2. Ingen förändring av föregående protokoll. 
  

3. Ekonomin följer budget. 
 

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

5. Övriga frågor 
 

Årsmötet – Årsmötet äger rum 17 April Folkhögskolan i Hallunda. Smörgåsar, kaffe och te 
kommer att finnas. Motioner måste in senast 12:e April. 
 
Botkyrka Folkhögskola 
Adress: Tomtbergavägen 14.  
145 67 Norsborg 
 
Datum: 17 april 2019 
Larmet går klockan 21.00 
 
Parkering: Hallunda Centrum fri parkering 3 timmar. 

 
6. Nästa styrelsemöte bestäms efter årsmötet.  

 
 

7. Mötet avslutades. 
 
 
 

Vid protokollet Justeras    
 

 

 
 
 
Redda Guelai Kristian Saliba    
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Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2019-05-06 i kvartersamfälligheten Rödstenen 
 

Sekreterare: Redda Guelai 
 

Närvarande: Bernt Karlsson, Bo Jarleryd, Christer Boije och Redda Guelai 
 

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

2. Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande Kristian Saliba. Vice ordförande Christer 
Boije. Kassör Bernt Karlsson samt Sekreterare Redda Guelai. 
 

3. Ekonomin följer budget. 
 

4. Det beslutades att Kristian Saliba och Bernt Karlsson äger rätt att teckna föreningens firma var 
för sig. 
 

5. Bernt sänder bevittnade fullmaktsformulär till berörda instanser innehållande styrelsens 
förändringar. 
 

6. Säckgatsrepresentanterna kallar till vårstädning. Rödstenens motorgräsklippare finns som 
vanligt hos Bernt på Norrskogsvägen 32, bakom garaget. Kan bokas på 073-444 52 37. 

 
7. Övriga frågor 

• Grannsamverkan - Inget att tillägga. Vi fortsätter med utskick via mail. 

• Farthinder - Kristian utför mätningar på säckgata 2 och 4 och beställer farthinder till 
dessa i enlighet med utförd mätning. 

• Huvudvattenmätare - En avläsning har gjorts den 1 Maj 2019. 
 

8. Nästa möte bestämdes till måndagen den 17 juni 18.30 hos Bernt Karlsson på Norrskogsvägen 
32. En kallelse skickas ut till styrelsemedlemmar, suppleanter och grannsamverkan. Styrelsen 
kommer ta en promenad i varje säckgata innan styrelsemötet för att besiktiga området. 
 

9. Mötet avslutades. 
 
 

Vid protokollet Justeras 
  
 
 
 
 

 

Redda Guelai Christer Boije 
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Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 17 Juni 2019 
 

Sekreterare: Redda Guelai 
 

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

1. Ordförande Kristian öppnade mötet. 
  

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

3. Ekonomin följer budget. Genomgång av vattenavläsningen för alla fastigheter. På grund av 
utebliven avläsningsblankett år 2018 från Hirdvägen 33 så har vi skönstaxerat. Ett belopp på 
1099 kronor kommer att återbetalas till fastighetsägaren. 
 

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

5. Övriga frågor 

• Farthinder - Det har installerats 4 farthinder på säckgata 4 samt 2 farthinder på säckgata 
2. En positiv sänkning av hastigheten är märkbar på dessa säckgator. 

 

• Hirdvägen 6 - Försäljning av fastigheten på Hirdvägen 6. Styrelsen kommer att ta kontakt 
med de nyinflyttade för att välkomna och informera om Rödstenen. 

 

• En besiktning av alla säckgator kommer att utföras av styrelsen måndagen den 2 
september 19.00. Samling hos Bernt på Norrskogsvägen 32.  

 
6. Nästa möte bestämdes till måndagen den 16 september 18.30 hos Redda Guelai på Hirdvägen 

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

7. Mötet avslutades. 
 
 

Vid protokollet Justeras 
  
 
 
 
 

 

Redda Guelai Christer Boije 
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Anteckningar från styrelsens rundvandring 2019-09-02 
 
Deltagare:  Kristian Saliba 
 Bernt Karlsson 

Christer Boije 
frånv. Redda Guelai 
 
Som förberedelse för nästa styrelsemöte gjorde styrelsen en rundvandring, säckgata för 
säckgata, för att besiktiga samfällighetens ytor. 
 
Följande observationer gjordes: 
 
Säckgata 1: Litet hål i asfalten i början av gatan, ev åtgärd.  
Kantstenar lösa vid lekplatsen. Lekplats ok. 
 
Säckgata 2: Asfalten mycket sliten på många ställen. Många hål, som snabbt blir djupare. 
Måste åtgärdas.  
Lekplats hyfsad, men är gungorna ok?  
Vet inte om fartguppen har haft effekt?  
Vi ställer oss frågande till den fleråriga byggnationen på fastigheten vid vändplanen. 
Sandningslåda, lock trasigt. 
 
Säckgata 3: Belysning dålig vid entré till gatan. Kommunens belysningsstolpe ger endast 
ljus på delar av vändplanen, på svängen vid hörnet. Kan vi få kommunen att förstärka belys-
ningen där? Att förstärka belysningen kan vara bra även ur brottsförebyggande synpunkt, då 
det ibland förekommer mystiska bilar på vändplanen. 
Lekplatsen har nya bänkar. I övrigt är lekplatsen i dåligt skick. Sandbyte och reparation/byte 
av sarg?  
Asfalteringen på gatan är kullig vilket ger vattensamlingar.  
Stort träd på tomten till H25 lutar sig över gatan bredvid. 
 
Säckgata 4: Svängen på flitigt trafikerade gångvägen är gropig och ogräsbevuxen, rensning 
och asfaltering?  
Lekplatsen omvandlad till plantering (enl boendes önskemål). Sargen i dåligt skick, bör by-
tas.  
Låda för sandning i gott skick. Troligen behövs inte påfyllning, ännu. 
Inga större hål i gatans asfalt.  
Fartguppen har haft god effekt.  



 
 
Övrigt: Besiktningen gjordes måndag kväll och inga personer vistades utomhus. Allt var 
stilla. 
Inga bilar var parkerade på vändplatser eller allmänna ytor. 
Vi knackade på hos nyinflyttade på säckgata 4, presenterade styrelsen, önskade välkomna 
och överlämnade broschyren ”Välkommen till Rödstenen!”. 
 
Dessa anteckningar kommer att tas upp vid kommande styrelsemöte och ligga till grund för 
beslut om eventuella åtgärder. 
 
 
 
 
Vid protokollet: Christer Boije 
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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 
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Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 11 november 2019 
 
 

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

1. Ordförande Kristian Saliba öppnade mötet. 
  

2. Christer Boije utsågs att föra protokoll. 
 

3. Genomgång av föregående protokoll. Följande konstaterades: 

 Protokollet verkar, av någon anledning, inte ha distribuerats till alla medlemmar.  
Däremot finns det på hemsidan rodstenen.se.  
Beslutades att förra protokollet sänds ut igen i samband att det nya distribueras. 

 Lappar angående parkering på säckgator och vändplaner, som skulle ha gått ut tillsammans 
med protokollet, har inte heller kommit ut.  
Frågades hur lapparna skall användas. Beslutades att utdelning i brevlådorna ska ske.  
Sedan är det upp till de medlemmar, som råkar ut för störande parkering, att 
uppmärksamma ev syndare på reglerna, med stöd av lappen. 

 Kommunen har uppmärksammats på den dåliga belysningen på kommunens vändplan vid 
säckgata 3-4. Vi har nu fått ett ärendenummer. Vi avvaktar och bevakar. 

 Föregående protokoll godkändes. 
 

4. Ekonomin följer budget.  

 Den dubbelbetalning som har skett för en fastighet är korrigerad.  

 Nytt kontrakt för snöröjning har tecknats med samma entreprenör som tidigare. Offert från 
alternativ snöröjare hade infordrats, men det visade sig att den inte var konkurrenskraftig. 
 

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


6. Övriga frågor 

 Punkterna från föregående protokoll angående underhåll och reparation av säckgator och 
gemensamhetsanläggningar hänskjuts till våren. (Se protokoll 16 sept 2019.) 

 
7. Nästa möte bestämdes till måndagen den 13 januari 2020 kl 18.30 hos Christer Boije på 

Hirdvägen 12. Kallelse skickas ut till styrelsemedlemmar, suppleanter och grannsamverkan. 
 

8. Mötet avslutades. 
 
 

Vid protokollet Justeras 
  Christer Boije    Kristian Saliba 
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Parkering Förbjuden 

på vändplatser och gator 

 

Undantag kan göras för kortare besök, men  

aldrig regelmässigt och nattparkering.  
 

Gatorna är till för transporter och utryckningsfordon, som ej får hindras. 
Olycksrisken ökar även betydligt. 

Har du för många eller för stora bilar får du upplåta av din egen tomtmark och 
förstora din parkeringsplats. 

Tomgångskörning över en minut är också förbjuden 

Du som bor här är ansvarig för att även hålla koll på dina besökare att de inte 
överträder reglerna. 

Det finns ett antal parkeringsplatser för besökande på kommunal mark utefter 
Hirdvägen, mellan säckgata 2 och 3. 

Styrelsen i Samfälligheten Rödstenen 
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