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Protokoll från styrelsemöte nr 2/2020 i Kvarterssamfälligheten Rödstenen

Datum :

15juni2020

Plats:

Hirdvägen 12 (utomhus)

Deltagare:
Christer Gustafsson
Miroslav Zdencanovic
Eva Olsson Gottschalk
Per-Arne Palm
Bengt Fransson
Förhindrade: Christer Boije
Bernt Karlsson

l.

(CG)
(MZ)
(EOG)
(PAP)
(BF)

[sekreterare]
[vice ordförande]
[suppleant]
[suppleant]
[kontaktperson grannsamverkan]

(CB)
(BK)

[ordförande]
[kassör]

Mötets öppnande
CG hälsade i CB :s frånvaro deltagarna välkomna till dagens möte.

2. Val av mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes CG.

3. Föregående protokoll (1 maj 2020)
Kristian Saliba har ombetts att komma med förslag till enklare upprustning av lekplatsen på
säckgata 3.
MZ återkommer med förslag för säckgata 2.
EOG bedömer att inget behov finns för säckgata 1.
Generellt finns behov av att byta ut sanden i lekplatsernas sandlådor.

4. Samfällighetens ekonomi.
BK hade före mötet rapporterat till CB att ekonomin följer budget.
Han rapporterade vidare att fakturan för asfaltreparationen (kr 26.000:-) är betald samt att vi
väntar på fakturan för sopning av överflödigt grus.
Relevanta myndigheter och banken är informerade om den nya styrelsens sammansättning.
Beslutades att fakturor till Hirdvägen 33 tills vidare skickas per post.
BK informerade vidare om att samarbetet med CD Redovisning AB fungerar utmärkt, vilket
underlättar arbetet för kassören . Han lämnar attesterade fakturor per kvartal varefter CD
sköter huvudbok, redovisning och revisionsunderlag.
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7. Grannsamverkan
Beslutades att tidigarelägga denna punkt för att ge BF möjlighet att, om han så önskar,
lämna mötet när hans punkt är genomgången ,
BF informerade om att informationssamarbetet med polisen fungerar bra - han distribuerar
månadsvis polisens brottsstatistik till medlemmarna ,
Tyvärr har grannsamverkanorganisationen svårigheter med ekonomin, då de inte kan
budgetera på vettigt sätt eftersom kommunen och Botkyrkabyggen (de båda största
sponsorerna) inte lämnar några långsiktiga löften utan skjuter till medel mer eller mindre ad
hoc,

5. Rapport från asfaltlagning och sopning av överflödigt grus.
CG rapporterade att dessa uppdrag nu är genomförda , Vid styrelsens inspektion upptäcktes
en del kvarstående sprickor, varför entreprenören kontaktades för att åtgärda detta, något
som utfördes snabbt och utan diskussion ,
Ingen av de tillfrågade entreprenörerna ville åta sig reparation av kantstenar,
Mötet godkände att fakturorna för asfaltlagning och sandsopning betalas,

6. Rapport från avläsning av vattenmätare samt godkännande av debiteringslängd.
Den av CB enligt gängse modell sammanställda debiteringslängden för medlemmarnas
vattenförbrukning hade tillsänts styrelsen som bilaga till kallelsen,
Mötet beslutade att debitera medlemmarnas vattenförbrukning i överensstämmelse med
denna debiteringslängd ,

8.

Övriga frågor
•
•

•

•

MZ åtog sig att inspektera omfattningen av lösa kantstenar och återkomma med
förslag på hur han skulle vara beredd att åta sig att åtgärda detta,
CB hade inför mötet distribuerat reviderade utgåvor av dokumenten "Arbetsuppgifter
styrelsen" och "Arskalender Rödstenens styrelse" till styrelsen för genomgång och
fastställande,
Då delar av den ordinarie styrelsen inte var närvarande vid mötet ajournerades
denna punkt till nästa styrelsemöte med uppmaningen till styrelsemedlemmarna att i
god tid före nästa möte gå igenom de båda dokumenten och fundera kring innehållet.
Diskuterades olägenheterna med sopstationen på Norrskogsvägen , Mötets
uppfattning var att det har blivit väsentligt skräpigare kring containerna samt att
dessa oftare är överfulla nu när sopstationerna vid Brunnaskolan och på
Slagstavägen har tagits bort, Mötet bedömde att sopstationen innebär en betydande
olägenhet för dem som bor i området. Dessutom är placeringen betänklig ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Föreslogs att föreningen skriver klagobrev till kommunen ,
Diskuterades olika olämpliga beteenden inom föreningen , som trots påpekande från
grannar fortgår, Mötet konstaterade att det för grannsämjan är viktigt att visa hänsyn
mot varandra och i möjligaste mån undvika att skapa irritation ,
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9.

Nästa möte
Beslutades att nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 7 september kl 18.30 på plats som ,
med hänsyn till coronarestriktionerna, bestäms senare.

10. Mötets avslutande
CG avslutade mötet och tackade deltagarna för aktivt och konstruktivt engagemang .

Vid protokollet:

Justeras:

Norsborg 2020-06-16

Miroslav Zdencanovic
Vice ordförande
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