
Protokoll från styrelsemöte i Smedskjortan Norra 27/9. 
 
Närvarande: Thomas J.  Per J. Sam T. Per L. Anette L. (?)Kåre E. 
  

1. Mötet öppnades och dagordning fastställdes. 
 

2. Protokoll från föreg. möte gicks igenom. 
 

3. Utvärdering av nya lekplatsen. Alla ansåg att det lyft vi sökte med vår investering 
uppfyllts. Samfälligheten har dessutom från utomstående fått beröm för utformningen. 

 
4. Utvärdering av sommarens gräsklippning. Konstaterades att den i stort sett fungerat 

tillfredsställande Se  6. 
 

5. Trafikspeglar. Beslut togs att inköpa två st trafikspeglar a’ 1705 kr. Dessa finns redan 
på plats. Styrelsen hade redan vid ett informellt möte beslutat anskaffa dessa. Riskerna 
med många cyklande barn gjorde att vi ansåg att inköpet kunde göras utan formellt 
beslut. 

 
6. Rep. alt inköp av ny gräsklippare. Beslutades att ge Fredrik och Mattias i uppdrag att 

lämna förslag på lämplig klippare innan nästa säsong. Vi har under året haft ett antal 
fel på vår klippare. Den ska dock behållas för att finnas som reservklippare. 
 

7. Ev. inköp av snöslunga. Frågan bordlades tills vidare. Se  8. 
 

8. Planering inför vinterväghållningen. Vi lever idag i en gråzon vad avser snöröjning 
inom området. Vi har ej några kontrakt. Beslutades att Thomas ska ta kontakt med 
Johan Wireblad för att om möjligt få ett bindande kontrakt som avser både skottning 
och undanforsling av snömassor. 

 
9. Hemsidans utveckling och användning. Beslutades att någon utökning ej ska göras. 

Däremot vore det av stor vikt för styrelsen att ha tillgång till alla boendes E-
mailadresser. Medlemmarna ombedes alltså att skicka ett mail eller lämna adressen i 
brevlådan i hus 38. Se 10 oktober som deadline. 

 
10. MÅLBILD 2010. Hur vill vi att området ska se ut om 2,5 år? Vad behöver göras i 

form av rep. och förnyelse. Beslutades att nästa styrelsemöte ska i huvudsak ägnas åt 
denna punkt. Syftet är att för årsmötet kunna göra en presentation.  

 
11. Brev från Tele 2. Boende med gamla dekodrar kommer att behöva byta ut dessa. De 

berörda får själva ta nödvändiga kontakter med Tele 2. 
 

12. Brev från Samfrakt. Den container vi hyr varje vår avsedd mest för trädgårdsavfall 
tenderar att användas till mycket annat. Samfrakt kommer i fortsättningen att debitera 
samfälligheten för osorterat gods som ej får deponeras hur som helst. Styrelsen har fått 
en prislista på avgifter. Som ex. kan nämnas: Kylsåp 1500 kr, TV 1000 kr, Hårtork 
500 kr, Bilbatteri 1000 kr, Lysrör 100 kr/st, Sprayburk 50 kr/st. Med denna bakgrund 
kommer styrelsen att ställa sig tveksam till fler inhyrningar. Frågan kommer troligen 
upp på årsmötet. 

 



13. Nästa styrelsemöte. Prel. Hos Annete den 24/10. 
 

14. Flera fastigheter sköter EJ sina häckar och buskar ut mot cykelvägen. Styrelsen ber er 
alltså att klippa in dessa till en säker och snygg nivå. Vi kommer annars att ta enskilda 
samtal med berörda fastighetsägare. 

 
15. Beslutades att inköpa ytterligare två nycklar till vår undercentral. 

 
16. Sam fick i uppdrag att kontakta Länsförsäkringar för att se hur vårt skydd ser ut. Som 

ex. nämndes: vad händer om någon vandaliserar vår rutschkana?? Utrustningen har 
trots allt kostat rätt mycket. 

 
17. Ett gatljus har anmälts trasigt. Thomas ska ta kontakt med Elekto-Sandberg som vi har 

serviceavtal med. 
 

18. ”Medborgarförslag” har inkommit om en ljusslinga i alen på lekplatsen att användas 
vintertid. Styrelsen anser att det vore mycket trevligt, men med tanke på vad som 
krävs kostnadsmässigt anser vi oss inte kunna bifalla. Det är trots allt bara de i 
innerslingan som ser den. För ett sådant arrangemang krävs montering av 
jordfelsbrytare, ett mindre tak och en bra slinga som ej behöver tas ner under icke-
säsong. Kopplingen ska dessutom göras uppe i stolpen. Styrelsen ber därför 
förslagsställaren lämna in en motion till årsmötet, även om det betyder en ”förlorad” 
vinter. 

 
 
Vid protokollet: Kåre Eriksson                Justeras: Thomas Johansson 


