
Protokoll styrelsemöte Rydebäck  III  Dalskär  2009-10-13 

Plats: Rydebäcks Montessoriskola
Tid: 19.00

Närvarande:

Bo Hansson 
Bengt Grahn
Magnus Midander
Peter Fredriksson -  Bockholmen
Camilla Persson - Blågrundet
Benny Carlsson – Bergskäret

§1 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
Dagordningen enligt utsänt förslag godkändes.

§2 Föregående mötesprotokoll (Stämma 2009-04-28)
§11 Val av styrelse för verksamheten 2009

Skall kompletteras med fullständiga namn enligt nedan:
Bo Hansson - Ordförande 
Bengt Grahn - Kassör 

Urban Plevén - Sekreterare 
Camilla Persson - Blågrundet
Peter Fredriksson - Bockholmen 
Benny Carlsson - Bergskäret 
Kerstin Swensson - Ledamot 
Magnus Midander - Ledamot 
Bengt-Göran Bengtsson - Suppleant 
Rickard Jönsson – Suppleant

§18 Spolplattan
Asfaltering ofullständig. Benny C ordnar så att en mindre lutning på rampen 
asfalteras om.

Det lilla trähuset får någon gärna riva och forsla bort vid tillfälle. Även 
cementröret under kan tas bort. Tillsvidare föreslås att någon spikar igen dörren.

§18 Träd på parkering
Magnus M och Rickard J köper in ett större Japanskt körsbärsträd och skickar 
faktura till Alnögatan 127.

§2.1 Inkomna skrivelser
Camilla P påminde att en inkommen skrivelse hade inkommit till ordföranden angående 
överbliven sandlådesand på Blågrundet. Beslutades att sanden körs bort till sandlådan 



utanför Alnögatan 122 efter att denna rensats från smutsig sand av medlemmarna i 
samfälligheten. Alla uppmanas att ta grus från denna sandlåda vid behov.

§3 Ekonomisk rapport
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget i samfällighetsföreningen. Ekonomin är 
under god kontroll och för närvarande finns ca 309.000 SEK på PG och på annat konto 
finns ca 428.000 SEK.

§4 Budget
Inget att rapportera.

§5 Städning, målning etc.
Styrelsen beslutade att städdagen ska vara den 24 oktober. Urban P och Bo H delar ut 
lappar till villorna i denna vecka.
Flis till de nya planteringarna skall beställas av Bo H och fördelas mellan de olika 
parkeringsplatserna på följande sätt: ca 25% på den övre parkeringen, ca 60% på 
mittersta parkeringen och ca 15% på den nedersta. Bo H kontroller med Bengt G hur 
mycket vi beställde senaste och beställer därefter ca dubbelt så mycket.

Styrelsen beslutade att samfälligheten står för materialkostnad vid nyanläggning av 
samfällighetens mark utanför Alnögatan 122.

§6 Ordning i sophusen
Generellt bra ordning just nu.

§7 Övrigt
- Trasig belysning
Kontakta Bengt G så beställer han detta av Jan-Erik Nissert. Information om detta 
läggs även upp på hemsidan.

- Bilvärmeuttag
Benny C tog upp frågan om bilvärmaruttag carportarna. Detta är dessvärre inte 
praktiskt genomförbart dels på grund av att samfälligheten inte kan särdebitera de 
som använder uttagen och dels för att säkringarna inte klarar av den kapaciteten i 
dagsläget och det skulle bli för dyrt att uppgradera dessa i nuläget.

- Gåsamiddag
Beslutades att Camilla P anordnar gåsamiddag på restaurang Tegel inom de 
närmaste veckorna för styrelsen.

- Grannsamverkan
Bo H informerade om Grannsamverkan. Mer information kommer.

- Spolning av brunnar
Benny C beställer spolning av brunnar. Genomförs innan slutet av nästa vecka.

§8 Mötet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade dagens möte.



Vid protokollet:                                      Ordföranden:

                                    

______________________________            ___________________________________
Magnus Midander  Bo Hansson
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