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PROTOKOLL 
 
 
Styrelsemöte Visingelunds samfäll ighet 2013-09-08 
 
Plats: Kvartersgården 
 
Kl: 19.00 – 21.00 
 
Deltagare: Torbjörn Zygmunt 
 Robert Öhlén 
 Johan Gandeus 
 Björn Nylund 
 
 
   

1.  Mötets öppnande och val av dagens sekreterare 
 Robert Öhlén 

 
2.  Godkännande av dagens agenda 

 
 

3.  Val av justerare 
 Björn Nylund 

 
4.  Genomgång av föregående mötesprotokoll (juni 2013 + juli 2013) 

  
 

5.  RAPPORTER 
 

5.1   Fibernätsprojektet - klart 
        Statusrapport (se p 6 nedan) 
 
 
5.2   Ekonomi (ansvarig inom styrelsen: Per-Ola) 

Alla utom ett hushåll har idag betalat samfällighetsavgiften. 
Vi har övertrasserat budgeten ngt vad gäller förbrukning trädgård. 
     
     

5.3   Trädgård (ansvarig inom styrelsen: Björn N + Johan Ga) 
 
Johan planerar in några mindre arbeten under städdagen, laga staket mm. Vi 
beslutade att höstens städdag flyttas till 19/10. 

 
 

5.4   Lekplatser/-utrustning (ansvarig inom styrelsen: Björn N + Johan Ga) 
         Inget att rapportera 
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5.5  Gator/Parkeringsfrågor(ansvarig inom styrelsen: Urban S) 
        Torbjörn redogjorde muntligt för sina kontakter med Täby kommun och några 

boende på Mittspåret. 
 
 

5.6  Gator/Snöröjningsfrågor (ansvarig inom styrelsen: Torbjörn) 
Torbjörn har begärt in offerter ifrån 3 företag – den enda som har 
återkommit med skarp offert är Sunaru AB.  
Styrelsen beslutade att gå vidare med Sunaru, Torbjörn kontaktar Sunaru för 
tecknande av avtal. 

 
 

5.7   El, vatten & avlopp 
          Ingen särskild fråga anmäld denna gång. 

 
 

5.8   Kvartersgården (I10) (ansvarig inom styrelsen Per-Ola F) 
Fasadrenoveringen – Per-Ola har kontaktat kvartersgårdsansvarige vid ett 
flertal tillfällen men inget har hänt. Johan erbjöd sig att kolla upp behovet, 
ev hantverkare för panelbyte och målare. Vi beslutade att göra detta till 
våren då vi sannolikt inte hinner byta panel och måla den innan temperaturen 
sjunker. 

 
 

5.9   Pooler (ansvarig inom styrelsen:Urban S) 
 
Övre poolen har bytt sandbehållaren med tillhörande omkopplare 
Nedre poolen har bytt cirkulationspump och badstege. 

 
 

5.10   Informations- och webbfrågor (ansvarig inom styrelsen:  TZ / RÖ) 
     Punkter till Nyhetsbrev: 

o Nytt datum för städdag 19/10 
o Årsmöte 28/11 
o Sista dag för motioner ifrån medlemmar, 30/9  

  
 

6.  DAGENS TEMAÄMNE 
 
 
6.1 Entreprenaden – godkänd slutbesiktning av Netrigo 2013-06-10 
 
6.2 Vitesfrågan – Torbjörn och Robban informerade om slutförhandlingen. 
 
6.3 Restlistan – Vad vi vet idag så återstår det två punkter: 
Gränsrör I28 – Mikael Lundell (Transit) har bett Olle Palmér (Lantmätare Täby 
kommun) att utreda frågan. 
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Kabelskydd I37 - fastighetsägaren återkommer till Transit då han är färdig med sin 
plattsättning. 
 
6.4 Markåterställningen – Godkänd av Bernt 2013-05-30 samt Netrigo 2013-
06-10 
 
6.5 Har Transit överlämnat de dokument i avtalet som vi skulle få ? 
Samtliga dokument är skickade till oss via mail. Samtliga dokument är uppladdade 
till projektplatsen. 
Robban sammanställer en pärm som förvaras vid ÖP i nedre boden. 
Blåsfibersystem.pdf 
Materiallista Visingelund.pdf 
Relationshandling Visingelund.pdf 
Slutbesiktning_Visingelund_2013-06-10.pdf 
Teknisk beskrivning Fibernät Visingelund.pdf 
Transit Visingelund nätschema.pdf 
Visingelund mätprotokoll .pdf   
Visingelund stativplaceringar.pdf 
Visingelund utskarviningsschema.pdf 
 
6.6 Driftstabil iteten – Inga anmälda problem och alla upplever prestandan som 
bra. 
 
6.7 Annan kvarstående fråga ? – nej ! 

 
 
 
 

7.  Nästa möte – 20 oktober 
  
  

 
8.   Övriga frågor   
 


