
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i
Samfälligheten Smedskjortan Norra
onsdagen den 25/4 -07 hemma hos Hans Alvunger.

Närvarande: Sam Tabbert, Per Jonsson, Kåre Eriksson, Thomas Johansson, Per Lindblad, Fredrik 
Erlingsson, Anette Lindblad och Hans Alvunger.

1. Förra protokollet genomgicks och godkändes. Beslöts att Hans gör en förfrågan pappersvägen 
vilka som inte har möjlighet att ta fram protokollet på datorn och i så fall vilka som önskar få en 
papperskopia.

2. Inför städdagen. Vi gick igenom vad som skall göras. Fredrik och Mattias kommer att se till att 
material till det som ska göras finns tillgängligt.

3. Diskuterades vad som skall tas upp på det extra föreningsmötet den 12/5 klockan 10.00.
4. Stadgarna för samfälligheter gicks igenom och de stadgar som var föråldrade ändrades för att 

mera vara i tiden. Stadgeändringarna går ut på remiss till medlemmarna så att de kan vara med 
och påverka resultatet.

5. Informationsbrev till våra medlemmar som handlar om våra rättigheter och skyldigheter kommer 
på vår hemsida och som papperskopia till vissa.

6. Upprustningen av vår lekplats. Kåre fick i uppdrag att tillsammans med Anette och Fredrik 
arbeta fram ett underlag av lekredskap till en summa upp till 50.000 kronor. Förslaget 
presenteras på mötet den 12/5. Kåre tar även på sig att de beslut som tas blir genomförda.

7. Vattentemperaturen. Några hushåll i vår samfällighet har problem med att få varmvatten ur 
kranen på direkten. Kåre gör en enkät där varje hushåll får besvara vissa frågor angående vattnet 
för ett eventuellt senare åtgärdande.

8. Anette tar upp frågan om ny garageport. Det verkar finnas intresse hos vissa husägare. Gå in på 
vår hemsidas diskussionsforum och gå samman för eventuellt gemensamma inköp.

9. Styrelsen rekommenderar att boende i samfälligheten ser till att häckar, träd och buskar som 
växer ut på gångväg, för långt över tomtgräns ur framkomlighets-och trafiksäkerhetssynpunkt, 
blir åtgärdat.

10. Mötet avslutades.

                                 Justeras                                                           Justeras

                          _______________                                           ________________
                             ordförande                                                         sekreterare


