
 

 

 

 

 
Protokoll Samfällighetsföreningen Rydebäck III Dalskär 

 
Datum: 2012-09-20. 

Plats: Montessoriskolan, Rydebäck. 

Tid: kl 19.00- 20.15. 

Närvarande: Ami Sköld, Kerstin Kadanik, Bo Hansson, Bengt Grahn, Magnus Midander, 

Martin Larsson, Urban Plevén. 

 

§1 Mötets öppnande 
Bo Hansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

§2 Val av sekreterare och justeringsman 

Sekreterare Urban Plevén och justeringsman Martin Larsson 

 

§3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll (stämmoprotokoll 2012-04-26) gås igenom, bifogas och läggs 

till handlingarna. 

 

§4 Ekonomisk rapport 
Kassören redovisar kontoställning och rapporterar eventuella avvikelser eller kommande 

investeringar. En i samfälligheten har ej ännu betalt avgiften och detta är under 

bevakning. 

 

§5 Städdag 
Lördagen den 27 oktober är höstens städdag inom samfälligheten. Container beställs som 

brukligt men ingen flis. Aktuella arbetsuppgifter informeras det som brukligt i samband 

med städdagen. Viktigt att se över sophus med tillexempel rensning av hängrännor, alger 

och om vädret tillåter eventuell målning men även städning och skyltning. 

 
§7 Övriga gemensamhetsanläggningar 
Styrelsen diskuterar de gemensamma anläggningarna såsom sophus, carportar och  

sandlådor. Översyn av belysning på gemensamma anläggningar kommer att ske och fläkt 

på sophuset vid nedre Alnögatan kontrolleras.  

 

Viss asfaltering vid parkeringsplatser, vid brunnar och trädborttagning diskuteras också. 

Extern entreprenör och kontaktperson inom samfälligheten finns men ej datum satt för 

åtgärder. 

Stuprör/hängrännor. På vissa carportar behövs bytas och kostnaden för material står 

samfälligheten för. 

Spolplattan. Fungerar bra men slangvindan behöver bytas vilket kommer att ske inom 

kort. 

 

Sopor och sophusen. Fortfarande problem där rätt avfall inte lämnas i rätt kärl. Det 

åligger varje individ att se till att göra rätt för att undvika tilläggskostnader. Information 

om sorterng kommer att distribueras ånyo.  

Gällande elskrot måste entreprenören kontaktas varje gång sådan tömning skall ske. 



 

§8Övriga frågor 
Som sedvanlig arvordering till styrelsen utgår en middag på Restaurang Tegel den 9 

november 2012 med respektive.  

 

 

§9Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Rydebäck 2012-09-20 

 

 

 

 

Urban Plevén    Martin Larsson 

Sekreterare    justeringsman 


