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PROTOKOLL 
 
 
Styrelsemöte Visingelunds samfällighet 2013-01-27 
 
Plats: Kvartersgården 
 
Kl: 18.30 – 20.30 
 
 
 
 
Närvarande: Torbjörn Zygmunt 
 Urban Skilje 
 Per-Ola Furne 
 Johan Gandeus 
 Björn Nylund 
 Jonas Golan – ersättare 
  
 
 
 
  

1. Mötets öppnande och val av dagens sekreterare 
 Urban valdes till sekreterare 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
 Godkändes 
 

3. Val av justerare 
 Björn valdes till justerare 
 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll (18 nov 2012) 
 Föregående protokoll gicks igenom av TZ och lades till handlingarna. 

 
5. Nyvald styrelse 

 
 5.1 Ansvarsfördelningen inom styrelsen 
 
 5.2 Beslut om uppgiftsfördelning  
 
  Styrelsen beslutade  
  Att Jonas Go fick rollen som sekreterare 

 Björn N och Johan  Ga tar hand om underhållsgrupperna 
 Urban S tar hand om Gatu/parkering 
 

6. Dagens temaämne:   
 Inget temaämne denna gång 
 
 Förslag på kommande temaämnen: 
 

6.1 Vilka dokument finns och är viktiga i styrelsens arbete ? 
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Torbjörn skapar en lista över dessa 
 
 
6.2 Parkeringsfrågor 
 
 

7 Statusrapport fibernätsprojektet 
 

• Markarbeten rörgravar mm. Allt är inte nedgrävt 
 
• Återställningsarbeten till våren 
 
• Tomter grävning. Kvarstår på flera tomter 
 
• Installationsarbeten i husen - Har påbörjats 

 
• Nya förrådet. Golv och fasadmålning återstår 

 
• Övriga frågor skada på mur I 4 

 
 

Angående skadorna på I4 har styrelsen överlämnat krav från 
fastighetsägaren till Transit. 
Styrelsen anmodar fastighetsägaren att  kontakta Transit för ersättning på 
syllmuren. 
Transits enreprenör har grävt i kommunalmark och Samfälligheten har inget 
ansvar för detta. 

 
-------------------- 
  
 RAPPORTER 
 

1. Ekonomi (ansvarig inom styrelsen: Per-Ola) 
• Statusrapport 
Inga uppgifter på kommande faktura om räntor eftersom räntenivån kommer 
att variera över tid. 

 
 Pengar finns för att täcka ökade kostnaderna för snöröjningen. 
 Flyttning av snöhögar ska ombesörjas av entreprenören. 
 

2. Trädgård (ansvarig inom styrelsen: X och X) 
Ingen särskild fråga anmäld denna gång. 

 
3. Lekplatser/-utrustning (ansvarig inom styrelsen: X och X) 

 Ingen särskild fråga anmäld denna gång. 
 

4. Gator/Parkeringsfrågor(ansvarig inom styrelsen: Urban S) 
 Bifogar Täby kommuns senaste besked. 
 Diskussion om några aktuella parkeringsfrågor. 

Rapport ang lagning av asfalt sk potthål TZ - Några potthål har lagats på Inner- 
och Mittspåret 
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5. Gator/Snöröjningsfrågor (ansvarig inom styrelsen: Torbjörn) 

• Ny entreprenör…Sunaru AB 
• Vad tycker vi om snöröjningsstandaden ? 
• Är kostnaden rimlig ? 
• Bör vi göra en ny offertförfrågan till kommande vinter ? 
• Ny upphandling görs i godtid med bättre underlag om var t.ex. elcentraler 

m.m. finns. 
 

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

 
 

7. Kvartersgården (I10) (ansvarig inom styrelsen Per-Ola F) 
Ingen särskild fråga anmäld denna gång. 

 
8. Pooler (ansvarig inom styrelsen:Urban S) 

• Ingen särskild fråga anmäld 
 

9. Informations- och webbfrågor  
 (ansvarig inom styrelsen: Torbjörn resp Robert) 

 Nyhetsbrev – vad behöver vi informera om just nu ? 
• Belopp för ränteavdrag i hushållens deklarationer 
• Datum för vårstädningen 
• Ngt om fiberprojektet ? Skydd för rören in i fastigheten tas med 

Transit. 
• Parkeringsfrågan Mittspåret – kommunens besked 2012-12-18  

 
----------------------- 
 
 

8.     Sammanträdesdatum våren 2013  
 

 Förslag : 17.3, 14.4, (4.5 vårstäddag), 2.6 klockan 19.00  
 
 Styrelsens sammanträdesdatum fastställdes. 
 

• Betr vårstäddatumet så ligger det fortfarande ett antal helger i maj 
V 18 - Valborg / 1:a maj /  
V 19 - 9.5 Kristi Him 
V 20 – Pingstafton 
 

 
Städdagen fastställdes till 27/4 
 
 
 
 

9. Övriga frågor 
Inga 
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Vid protokollet 
 
 
 
 
________________________________ 
Urban Skilje M 21 
 
 
 
 
 
Justeringsmän 
 
 
 
________________________________ 
Tobjörn Zygmunt (Y20) 
 
 
 
________________________________ 
Björn Nylund 


