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Protokoll 
 
Styrelsemöte Visingelunds samfällighet 2013-04-14 
 
Plats: Kvartersgården 
 
Kl: 19.00 – 21.00 
 
Närvarande: Torbjörn Zygmunt (TZ) 

Robert Öhlén (RÖ) 
 Per-Ola Furne (PF) 
 Johan Gandeus (JGa) 
 Jonas Golan – ersättare (JGo) 
 
Frånvarande: Björn Nylund (BN) 

Urban Skilje (US) 
 

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 JGa samt TZ till justerare. 

 
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll (27 jan 2013) 

Föregående mötesprotokoll godkänns. 
 

5. DAGENS TEMAÄMNE 
Inget temaämne på agendan. 
 

6. RAPPORTER 
 
6.1   Fibernätsprojektet (ansvarig inom styrelsen: US & RÖ) 

 
Fastställande av datum skall göras för slutförande av restpunkter, 
återställning av mark samt urkoppling av det gamla nätet. 
10 medlemmar har inkommit med listor på restpunkter i deras 
installationer, fler bör ha listor att inkomma med. 
 

6.2   Ekonomi (ansvarig inom styrelsen: PF) 
 
Debiteringslängden skall ses över för att bland annat ha en uppdaterad 
lista till grund för eventuella betalningseskaleringar. 
Samtliga medlemmar har betalt senaste kvartalsavgiften. 
Ekonomin följer i stort den lagda planen. 
 

6.3   Trädgård (ansvarig inom styrelsen: BN & JGa) 
Inga frågor behandlades. Olika förberedelser inför vårstäddagen 27.4 
avrapporterades. 
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6.4   Lekplatser/-utrustning (ansvarig inom styrelsen: BN & JGa) 
Inga frågor behandlades. 
 

6.5   Gator/Parkeringsfrågor(ansvarig inom styrelsen: US) 
Potthålen och nya asfaltskador efter vintern skall undersökas inför att 
eventuellt lagas. 
Styrelsen beslutade  
att att avge ett svar till kommunen angående parkeringsremissen 
innebärande dels att inte framföra någon invändning mot förslaget att 
förbjuda parkering i slutet av Mittspåret på kommunens mark dels att 
framföra förslag om att i fortsatta samtal med gatukontoret diskutera 
möjliga lösningar för att tillskapa bättre parkeringsmöjligheter i vårt 
närområde..  
 

6.6   Gator/Snöröjningsfrågor (ansvarig inom styrelsen: TZ) 
Inga beslut frågor behandlades. 
Rapporterades att samtliga samfälligheter i Erikslund anlitar samma 
entreprenör som vi har. Föreslogs att vi undersöker om samordnad 
upphandling kan ge en lägre kostnad. 
 

6.7   El, vatten & avlopp 
Inga frågor behandlades. 
 

6.8   Kvartersgården (I10) (ansvarig inom styrelsen PF) 
Inga frågor behandlades. 
 

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

6.10   Informations- och webbfrågor (ansvarig inom styrelsen: TZ & RÖ) 
Inga beslut behandlades. 
 

7. Nästa möte 
Den 2a juni 2013 kl. 19:00-21:00 i kvartersgården. 

 
8. Övriga frågor   

Inga övriga frågor. 
 
 
 

Vid protokollet Justerare Justerare 
 
 
 
---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 
 
Jonas Golan  Torbjörn Zygmunt Johan Gandeus 
 

 


