
Protokoll 
 
Styrelsemöte Visingelunds samfällighet 2014-06-15 
 
Plats: Kvartersgården 
 
Kl: 19.00 – 21.00 
 
Deltagande: Torbjörn Zygmunt, Ordförande 
 Urban Skilje 
 Robert Öhlén 
 Björn Nylund 
 Jonas Golan 
 
Frånvarande: Johan Gandeus  
 Ulf Östenius – ersättare 
 Carlos Cederwall – ersättare 
 

1. Mötets öppnande och val av dagens sekreterare  
Till sekreterare valdes Jonas Golan. 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Agendan godkändes. 
 

3. Val av justerare 
Till justerare valdes Björn Nylund.  
 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll  
Föregående protokoll godkändes. 
 

5. RAPPORTER 
 

5.1 Ekonomi (kassör: Per-Ola Furne) 
5.1.1 Statusrapport  
Ekonomin är god. 
     

5.2 Trädgård (ansvarig inom styrelsen: Björn N + Johan Ga) 
 
5.2 1 Plantering av ny häck (längs Brinklerts tomt mellan 
tomten och gångvägen). 
Styrelsen beslutar att avvisa förslaget men medger plantage av 
större växt av samma sort som finns på plats samt inom området 
och efter avstämning med Bernt samt att kostnaden för jobb, 
materiel, buskar sker på egen bekostnad. 
 
5.2.2 Framställan om häckplantering från Innerspåret 41 
(Lindgren) 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan. 
 

5.5 Gator/Parkeringsfrågor(ansvarig inom styrelsen: Urban S) 
Ingen särskild fråga anmäld denna gång 
 

5.6 Gator/Snöröjningsfrågor (ansvarig inom styrelsen: Torbjörn) 
Ingen särskild fråga anmäld denna gång 

 
5.7 El, vatten & avlopp 

Ingen särskild fråga anmäld denna gång. 
 

5.8 Kvartersgården (I10) (RÖ) 



 
5.8.1 Rörande ommålning av kvartersgården har styrelsen 
erhållit offerter från; 

1. Linus Skoog Bygg AB 
2. WINGE Byggnads AB 

 
Styrelsen beslutar att avtal baserat på offerterna sluts med 
WINGE Byggnads AB inklusive optionen om den andra strykningen. 
 
5.8.2 Byte av alla lås och nycklar till gemensamma utrymmen 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan.  
 

5.9 Pooler (ansvarig inom styrelsen: Urban S) 
Poolansvarig har anmält fråga om att byta ut hela pooldäcket 
på nedre poolen. 
 
Styrelsen beslutar att poolansvariga återkommer med ett 
underlag så att detta kan planeras in i den fleråriga 
underhållsplanen. 
 

5.10 Informations- och webbfrågor (ansvarig inom styrelsen: TZ/RÖ) 
Styrelsen beslutar att Robert Öhlen tar över som TF Webmaster 
tills en ordinarie Webmaster tillsätts. 

 
6. DAGENS TEMAÄMNE 

Förslaget (mail 26 maj) från Carl Johan Widman Ytterspåret 2 angående 
skötsel av alla gemensamma grönytor. 
 
Styrelsen beslutar att inte gå vidare med förslaget. 
 

7. Övriga frågor 
 
Kommande sammanträdesdatum 

- Styrelsemöte söndagen den 17e augusti 
- Styrelsemöte söndagen den 5e oktober 
- Styrelsemöte söndagen den 25e januari 

 
Kommande sammanträdesdatum samt städdagen för hösten 

- Städdag lördag den 18e oktober 


