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Protokoll 
 
Styrelsemöte Visingelunds samfällighet 2011-03-11 
 
Plats: hos Robert på Innerspåret 54 
 
Kl: 18.30 – 20.30 
 
Närvarande: Torbjörn Zygmunt 
 Camilla Bergquist 
 Per-Ola Furne 
 Robert Öhlén 
 Karin Uddfors 
 Fredrik Wahlin 
 Urban Skilje – ersättare 
 Anna Rinneby - ersättare 
  
 
 

1. Mötets öppnande och val av dagens sekreterare 
 Mötet öppnades och Camilla valdes till dagens sekreterare. 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
 Dagens agenda godkändes. 
 

3. Val av justerare 
 Robert och Anna valdes till justerare. 
 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll (29 januari) 
 Det vi behöver diskutera tas upp under respektive punkt nedan. 
 

5. Dagens temaämnen: Arvoden (forts.) och Fibernätsgruppen (rapport) 
• Torbjörn väntar fortfarande på de besked som ska klargöra hur vi ska göra 

med arbetsgivarfrågorna i anslutning till utbetalning av arvoden. Därför 
bordlades denna fråga ännu en gång. 

• Urban rapporterade från Fibernätsgruppen; gruppen har analyserat de 
offerter/erbjudanden de fått och trattat ner det till två leverantörer (Transit 
och Ownit) som håller en nivå som är acceptabel vad gäller produkten. 

• Styrelsen planerar att hålla ett extra årsmöte den 26 april och ett infomöte 
den 19 april. Kallelsen måste gå ut i brevlådorna senast den 12 april. 

 
6. Ekonomi (ansvarig inom styrelsen: Per-Ola) 

• Den 25 februari hade alla utom 20 hushåll betalt samfällighetsavgiften. 
Kassör fortsätter att påminna. Per idag är det fortfarande 5 hushåll som inte 
har betalt. 

• I övrigt ser det bra ut. 
 

7. Trädgård (ansvarig inom styrelsen: Fredrik och Karin) 
• Bernt har inte gett besked om han kan delta på städdagen den 12 maj men 

vi kör den dagen ändå. 
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8. Lekplatser/-utrustning (ansvarig inom styrelsen: Fredrik och Karin) 
• Familjerna i närheten av lekplatsen längst in på Ytterspåret vill reparera 

rutschkanan som står där. Fredrik ber dem om en kostnadskalkyl för att 
styrelsen ska kunna ta ett beslut. Ombyggnad ska ske senast eller på vårens 
städdag. 

• Reaksand ska läggas under lekställningen på stora lekplatsen på gräsmattan 
mellan Innerspåret och Mittspåret. Vi måste därför skottkärra bort sanden 
som ligger där nu till andra sandlådor i området. Detta blir ett projekt på 
städdagen. Fredrik/Karin beställer sanden. 

• Karin beställer nya P-skyltar eftersom i stort sett samtliga behöver bytas ut. 
Detta ska ske på vårens städdag. 

 
9. Gator/Parkeringsfrågor(ansvarig inom styrelsen: Urban) 

• Inget att rapportera. 
 

10. Gator/Snöröjningsfrågor (ansvarig inom styrelsen: Torbjörn) 
• Tack vare en snöfattig vinter har vi endast haft ett fåtal plogningar i år. Vi 

bör ändå ha en utvärdering av vinterns plogning. Torbjörn gör detta. 
• Gångvägen mellan Innerspåret och Mittspåret samt Mittspåret och 

Ytterspåret har varit mycket isig denna vinter eftersom den varken plogas 
eller sandas. Fredrik undersöker vilken innebörd en skylt med texten ”Plogas 
och sandas ej” har. Karin beställer 4 sådana skyltar att sätta upp i vardera 
änden av respektive gångväg. 

 
11. El, vatten & avlopp 

• Inget att rapportera. 
 

12. Kvartersgården (I10) (ansvarig inom styrelsen Per-Ola) 
• Per-Ola visade skisser och kostnadsförslag för ett nytt minikök. Han har varit 

mycket noggrann i sin undersökning av olika alternativ. Styrelsen beslutade 
att han får en kostnadsram på max 110.000 kr att genomföra denna 
renovering för. 

• Per-Ola undersöker även den extra kostnaden som tillkommer för att göra 
köksrummet till ett våtrum. 

• Per-Ola blir tillförordnad Stugfogde eftersom nuvarande Stugfogde Gunilla 
Langett valt att avsäga sig den rollen och enbart bli nyckelutlämnare. Vi 
måste på sikt hitta en ny Stugfogde. 

 
13. Pooler (ansvarig inom styrelsen: Anna) 

• Datum för öppning och stängning diskuterades och vi siktar på 1 juni till 30 
augusti. Eventuellt kommer den ena poolen öppna tidigare och stänga 
tidigare, och den andra poolen öppna senare och stänga senare. 

• Anna ska kalla poolansvariga till planeringsmöte. 
 

14. Informations- och webbfrågor  
 (ansvarig inom styrelsen: Torbjörn/Camilla resp Robert) 

• Robert jobbar vidare med att flytta över samtliga dokument till webbarkivet 
och han är nästan klar. 

• INFO-breven kommer att döpas om till Nyhetsbrev och det sista går ut i 
pappersformat i brevlådorna måndagen den 12 mars. 

• E-postrutinen sjösätts tisdagen den 13 mars av Lena och Camilla då det 
första nyhetsbrevet skickas ut (INFO-brevets text i digitalt format). 
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15. Övriga frågor  

• Svar på samrådet ang dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan? 
Samfälligheten kan vid kommande samråd och remisser under 2013 
återkomma med synpunkter. 

• Vår samfällighetsförsäkring och serviceavtal med Villaägarna – rapport 
Jämförelsen hittills mellan vår samfällighetsförsäkring och Villaägarnas hos 
LF visar på lägre premie men både högre och lägre försäkringsskydd inom 
olika försäkringsmoment. Utvärderingen av denna jämförelse är ännu inte 
klar varför frågan återkommer. 

• Anna bokar Kvartersgården för Öppet Hus den 19 april samt Extra årsmöte 
den 26 april. Med reservation för att vi eventuellt behöver hyra en större 
lokal till årsmötet eftersom vi hoppas på stor uppslutning. Vi diskuterade 
någon sorts anmälningsförfarande inför årsmötet. 

 
16. Nästa möte är ett extrainsatt möte där vi ska diskutera fibernätsfrågan och  

förbereda inför årsmötet samt gå igenom övrig planering. Detta möte hålls den 
1 april kl 18.30-20.00 hemma hos Per-Ola på Mittspåret 44. 
 
Därefter är nästa möte den 29 april kl 18.30-20.30 och den 1 april bestämmer 
vi var vi ska vara den 29 april. 

 
Vid protokollet 
 
 
________________________________ 
Camilla Bergquist (I44) 
 
 
Justeringsmän 
 
 
________________________________ 
Robert Öhlén (I54) 
 
 
 
________________________________ 
Anna Rinneby (I14) 


