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Protokoll 
 
Styrelsemöte Visingelunds samfällighet 2013-03-17 
 
Plats: Kvartersgården 
 
Kl: 19.00 – 21.00 
 
Närvarande: Torbjörn Zygmunt (TZ) 
 Urban Skilje (US) 
 Per-Ola Furne (PF) 
 Robert Öhlén (RÖ) 
 Johan Gandeus (JGa) 
 Jonas Golan – ersättare (JGo) 
Frånvarande: Björn Nylund (BN) 
 

1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnades av TZ. 

 
2. Godkännande av dagens agenda 

Agendan godkändes. 
 

3. Val av sekreterare och justerare 
Mötet valde JGo till sekreterare och RÖ till justerare. 

 
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll (27 jan 2013) 

Föregående mötesprotokoll godkänns. 
 

5. DAGENS TEMAÄMNE 
 
Viktiga dokument för vår samfällighetsstyrelse  
 
Styrelsen har tidigare beslutat att alla dokument framöver ska finnas tillgängliga på  

• www.visingelund för samtliga boende i Visingelund (aktuella dokument) 
• Särskilt webbarkiv – för styrelsens ledamöter (äldre dokument, protokoll mm) 
• Alla viktiga dokument ska finnas uppräknade i bif checklistor: 

 
- checklista för styrelseledamot 
- checklista ordförande 
- checklista årsmöten (ej klar) 

 
Styrelsen beslutade att de uppräknade handlingarna (när kompletteringar gjorts) ska 
publiceras på samfällighetens webbsida. 

 
6. RAPPORTER 

 
6.1   Fibernätsprojektet (ansvarig inom styrelsen: US & RÖ) 
        Statusrapport 

- entreprenaden 
Transit är klara med den tekniska delen av installationen för samtliga 
fastigheter, dock kvarstår nedgrävningar av fiber på tomter, installation av 
skenor mm. på ca 70 installationer. Entreprenaden som helhet är ej klar och 
ej slutbesiktigad vilket sker efter komplett installation av hela entreprenaden. 
Samfälligheten planerar att använda en besiktningsman för översyn av 
installation och avtal. 

- tidplanen 
Tjänsteleveransen är startad. Slutdatum för kvarstående delar av 
entreprenaden ej fastställt. 
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6.2   Ekonomi (ansvarig inom styrelsen: PF) 
Snöröjningen har gått över budget med nya entreprenören och en snörik vinter. 
Nytt konto skapat på Resurs Bank som alternativ till SEB. 
Nästan samtliga har betalat kvartalsavgiften. De som inte betalats efter 
påminnelse kommer att skickas vidare till Kronofogden. 
 

6.3   Trädgård (ansvarig inom styrelsen: BN & JGa) 
Planeringsmöte för städdagen tillsammans med områdesansvariga kallas till av BN 
& JGa. Beställning av container planeras för städdagen. 
 

6.4   Lekplatser/-utrustning (ansvarig inom styrelsen: BN & JGa) 
Ingen särskild fråga anmäld denna gång. 
 

6.5   Gator/Parkeringsfrågor(ansvarig inom styrelsen: US) 
I nästa nyhetsbrev informeras om gällande riktlinjer för besöksparkering i 
samfälligheten. 
 

6.6   Gator/Snöröjningsfrågor (ansvarig inom styrelsen: TZ) 
Ingen särskild fråga anmäld denna gång. 
 

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

6.8   Kvartersgården (I10) (ansvarig inom styrelsen PF) 
Kontroll av installationen av fiber samt installation av gäst WiFi. 
 

6.9   Pooler (ansvarig inom styrelsen: US) 
Ny poolansvarig övre poolen skall tillsättas. 
 

6.10   Informations- och webbfrågor (ansvarig inom styrelsen: TZ & RÖ) 
Nyhetsbrev: Information om vad som händer med det gamla TV nätet och det nya 
nätet, enkla steg att ta kring abonnemang samt gamla kablar som ligger i marken 
på tomterna. Information in till styrelsens ansvariga för fiberfrågan kring 
restarbeten som vi behöver en samlad bild av för att föra en samlad dialog med 
Leverantör. Samt information om vad som kommer att behövas göras under 
våren gällande fiberinstallationen. 
 

7. Nästa möte 
Den 14e april 2013 kl. 19:00-21:00 i kvartersgården. 
 

8.  Övriga frågor   
Inga övriga frågor. 

 
 
 
 
Vid protokollet Justerare Justerare 
 
 
 
---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 
 
Jonas Golan  Torbjörn Zygmunt Robert Öhlén 
 


