
Mötesprotokoll för; Samfällighetsföreningen Rydebäck III Dalskär 

Plats; Scoutstugan Rydebäck 

Tid; 2015-06-09 kl 18:30-20:00 

 

Närvarande från hushåll: Alnögatan 33, 60, 105, 109, 111, 113, 117, 118, 121, 147. 

 

 

1. Ordförande hälsade välkommen. 

2. Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

3. Till sekreterare valdes Urban Plevén, Alnögatan 118. 

4. Föregående mötesprotokoll. Inget att tillägga. Årsmötesprotokoll och från föregående 

möten finns nu åter tillgängliga på hemsidan efter att vi löst vissa tekniska problem. 

5. Ekonomisk rapport. Samfälligheten har idag 391.259,85 SEK på Plusgirot. 

Medlemsavgifterna har också börjat komma in på kontot. 

6. Actionlistan. Gås igenom gemensamt 

6.1 Carportar behöver målas och en del har genomförts. Alnögatan 147 har en del färg 

kvar. Blir uppgift till nästa städdag att gå igenom var det behöver målas. 

6.2 Årsavgift Alnögatan 127 ärendet lämnat till kronofogden där åtgärd nu pågår. 

6.3 Strålkastare finns nu inköpt men är ej monterad. 

6.4 Skrivelse ang. infarterna till Alnögatan att man inte tar ut svängarna ordentligt. 

Ärendet drivs av bostadsrättsföreningen samt byalaget. 

6.5 Hemsidan är nu klar och ordförande kommer att uppdatera denna allteftersom. 

6.6 Skrivelse ang. underhåll av grönområde är åtgärdat. Vid bristfälligt underhåll av 

kommunens grönområden anmäler man detta via Kontaktcenter hos Helsingborgs 

Stad eller via appen Felanmälan Helsingborgs Stad. 

6.7 Sopkärlstvätt är utfört och klart. 

6.8 Nedtagen Carparksskylt kommer att sättas upp igen av Alnögatan 110. 

6.9 Linjemarkering på parkeringsplatser är utförd och klar. 

6.10 Offert på orienteringsskyltar. Skyltar uppsatta och klara. 

6.11 Valberedning. Klart. 

6.12 Dränering vid Alnögatan 122 och 123. Ärendet pågår. 

6.13 Kallelse till stämma och städdag. Klart. 

6.14 NY PUNKT; Alnögatan 123 vill bygga cykelförråd där del av föreningens mark 

nyttjas. Samfälligheten är ok med detta och ärendet ligger hos kommunen. 

6.15 NY PUNKT; Behövs göras en inventering av brunnarna på området för 

eventuell åtgärd för att förhindra översvämning etc. 

 

7. Ärenden gås igenom 

a) Asfaltering. Parkeringsplatser klara. Offertförfrågan till PEAB angående asfaltering 

vid Alnögatan 122-123 där marken satt sig inväntas. 

a II) 2 brunnar behöver rensas. Brunnar på området behöver inspekteras innan  

åtgärd/beslut. 

b) Städdagen. Gått bra överlag. Allmänt önskemål med gemensam korvgrillning och 

samvaro. Viktigt att se till att inget skräp finns utanför inhyrd containrar. 

c) Häckklippning, ingen firma anlitas utan medlemmarna klipper själva. Föreningen tar 

kostnad för eventuell hyra av släp men avfall lägg i första hand i kärlen för 

trädgårdsavfall. Klippning sker sista helgen i juni månad.  

d) Orienteringsskyltar. På plats och en är eventuellt något sned. 

e) Bilkörning Alnögatan nedre. Styrelsen tar inget beslut på dagens möte men diskussion 

äger rum för att höra olika argument och synpunkter. Styrelsen tar vid senare möte 



beslut om eventuella åtgärder. Ett antal skrivelser har inkommit till styrelsen med 

olika argument för/emot att sätta upp en låsbar stolpe för att förhindra infart dels vi 

Alnögatan 101 och dels vid Alnögatan 118. Det konstateras att framförallt olika 

entreprenörer och budbilar är de som kör oförsiktigt på området.  

Som åtgärd för att minska bilkörningen generellt och hastigheten specifikt beslutas att 

inköpa 2 par farthinder (mobila väg gupp) och 2 så kallade blomsterlådor att sätta ut 

vid Alnögatan 118 samt inköp av varningsskyltar för montering. Samfälligheten 

bekostar detta. 

Inget beslut tas kring eventuell stolpuppsättning. Konstateras att dialog krävs mellan 

de boende för att dels ingen dygnsparkering sker vid fastighet utan enbart på avsedd 

parkeringsplats och att prata med entreprenörer om att ställa sina fordon på avsedd 

parkeringsplats. 

f) Soppåsar. Är beställt och levererat och kommer att distribueras ut till de olika 

sophusen. 

g) Kronofogden. Ärendet pågår, se Actionlistan. 

h) Parkeringslinjer klart 

i) Sophuset nedre Alnögatan. Problem med katt och fåglar som drar ut matavfall. Förslag 

på att initialt flytta om kärlen. 

j) Belysning Alnögatan nedre vid Dungen. Finns ett område som inte täcks upp av 

nuvarande belysning och åtgärd önskas. Antingen krävs ny stolpe på ny plats eller så 

sätts ny stolpe upp på befintlig plats med dubbelarmatur. Beslutas om att 

dubbelarmatur är att föredra på befintlig plats. Kommunens ansvarige kontaktas. 

8. Nästa möte. Planeras till september månad 2015. 

9. Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet  

Urban Plevén 

2015-06-09 

 

 

 


