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Protokoll 
 
Styrelsemöte Visingelunds samfällighet 2012-01-29 
 
Plats: Kvartersgården 
 
Kl: 18.30 – 20.30 
 
Närvarande: Torbjörn Zygmunt 
 Camilla Bergquist 
 Per-Ola Furne 
 Karin Uddfors 
 Robert Öhlén 
 Urban Skilje (tjänstgörande ersättare) 
 Anna Rinneby 
  
 
 

1. Mötets öppnande och val av dagens sekreterare 
 Mötet öppnades och Camilla valdes till dagens sekreterare. 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
 Dagens agenda godkändes. 
 

3. Val av justerare 
 Torbjörn och Anna valdes till justerare. 
 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll (27 november) 
•  Anna godkände att bli poolansvarig inom styrelsen 
• Anna tillser att parkeringsrutor målas på vändplanen vid Kvartersgården 
•  Fredrik (frånvarande idag) behöver prata med Bernt om vårens 

städdagsdatum och ge besked till styrelsen om han är tillgänglig detta 
datum 

 
5. Dagens temaämnen: Höjning av arvoden samt fibernätsfrågan  

• Föreningsstämmans beslut om höjning av arvoden – verkställighet? (2 st 
bilagor) P-O F och TZ 
o Efter fortsatt diskussion och nyuppkomna frågor som kräver ytterligare 

efterforskning, bordläggs frågan till nästa möte. 
 

• Fibernätsfrågan – status/förslag från gruppen (bilaga - PM från gruppen?) 
o Svårt att få in offerter från leverantörer före ett stämmobeslut som 

säger OK att köra. 
o Fibernätsgruppen fortsätter att träffa leverantörer för att ta fram 

underlag. 
o Viktigt är att alla hushåll förstår att detta även handlar om att vårt 

koaxiala nät är 30 år gammalt och snart inte kommer att fungera alls 
pga ålder. Och vi behöver byta nät helt enkelt. 

 
6. Ekonomi (ansvarig inom styrelsen: Per-Ola) 

• Inget att rapportera 
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7. Trädgård (ansvarig inom styrelsen: Fredrik och Karin U) 
• Inget att rapportera 

 
8. Lekplatser/-utrustning (ansvarig inom styrelsen: Fredrik och Karin U) 

• Inget att rapportera 
 

9. Gator/Parkeringsfrågor (ansvarig inom styrelsen: Urban S) 
• Vi behöver byta ut P-skyltarna för de är gamla. Karin beställer inför vårens 

städdag så de kan sättas upp då. Det är redan uträknat hur många som 
behövs och det täcks av nuvarande budget. 

 
10. Gator/Snöröjningsfrågor (ansvarig inom styrelsen: Torbjörn) 

• Snöröjningen fungerar per idag. Vi har inte fått så mycket snö denna vinter. 
 

11. El, vatten & avlopp 
• Inget att rapportera 

 
12. Kvartersgården (I10) (ansvarig inom styrelsen Per-Ola F) 

• Per-Ola har skrivit ut reglerna från hemsidan så att de finns på 
anslagstavlan i Kvartersgården. 

• Kylskåpet i köket är sönder. Kylskåpet ute i salen fungerar men är inte 
rengjort på ett tag (mögligt). Per-Ola ser om det går att byta kylskåpet i 
köket. 

• Micron fungerar inte. 
 

13. Pooler (ansvarig inom styrelsen: Anna R) 
• Inget att rapportera 

 
14. Informations- och webbfrågor (ansvarig inom styrelsen: Robert) 

• Styrelsen beslutade att Lena Lille blir vår nya webmaster efter Niklas 
Englund som var tvungen att avsäga sig uppdraget.  

• Lena Lille deltog i mötet kl 20.10-20.30 
• Styrelsen beslutade att Lena ordnar en plats på internet där vi kan lagra 

gamla dokument. Detta blir således styrelsens arkiv. 
• Lena undersöker hur vi ska ”bygga” och hantera e-postregistret från vilket vi 

ska börja skicka INFO-blad/övrig information, som ska ersätta INFO-bladet 
som delas ut i pappersform i brevlådorna. 

• Lena undersöker hur vi kan mäta besöksstatistik på hemsidan. 
• Vi pratade om vem som ska vara ansvarig utgivare för hemsidan men inget 

beslut togs. 
 

15. Övriga frågor 
• Torbjörn föreslog att vi skulle se över vad ett medlemskap i 

Villaägarföreningen innebär för samfälligheten eftersom serviceavgiften där 
är ca 16000 kr inklusive försäkring  och juridisk rådgivning, istället för vår 
vanliga försäkring från IF som ligger på 12000 kr. 

 
16. Nästa möte  

• Är den 11 mars kl 18.30-20.30 hemma hos Robert på Innerspåret 54.  
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Vid protokollet 

 
 
________________________________ 
Camilla Bergquist (I44) 
 
 
Justeringsmän 

 
 
________________________________ 
Torbjörn Zygmunt (Y20) 
 
 
 
________________________________ 
Anna Rinneby (I14) 
 
 
 
 

 


