
ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETEN STENSÖTEGÅNGEN 
   2011-06-19 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-06-14  

 
 
Närvarande: 
Johanna Åkesson, Fabrizio Lancia, Eva Pettersson, Christer Ringman, Maja Asplund, Markus 
Sikström, Tina Karlenius, Åke Fagrell  
Ej närvarande: 
Kristina Kullman, René Ottosson (förhinder anmälda) 
 
§ 1 
 Sammanträdet öppnades 
 
§ 2 
Val av protokolljusterare  
Till justerare utsågs ordföranden och Christer Ringman. 
 
§ 3 
Genomgång av dagordningen, som godkändes 
 
§ 4 
Grannsamverkan 
Eva Pettersson har genomgått en utbildning i grannsamverkan hos polisen, och delat ut listor till de 
boende. Seriös tackling av åtagandet således! Eva jobbar även vidare med frågan om skyltning vid 
uppfarten.   
 
§ 5 
Garagegaveln 
Tina Karlenius har undersökt kostnaderna för plåtning av garagegaveln (till höger vid uppfarten) samt 
baksidan av garageväggen mot storkomposten. Enligt offert kostar arbetet 14 500 kr exkl Moms. 
Frågan vilar tills vidare. Det råder bl a oenighet i styrelsen om plåtning av själva garageväggen. 
Förslag finns dessutom på att de boende själva byter träpanelen på den väggen, vilket säkerligen är ett 
effektivt sätt att radikalt få ner kostnaden. 
 
§ 6 
Sandhögen 
ASK meddelar att den stora sandhögen invid storkomposten skall vara borta före midsommaren. Den 
består av uppsopad sand efter vintern, och meningen har aldrig varit att den skulle bli annat än 
tillfällig. 
  
§ 7 
F d soprummet 
Styrelsen tog beslutet att det gamla soprummet skall användas för vinterförvaring av torgens 
utemöbler. Inga privata trädgårdsmöbler alltså. Fabrizio Lancia har kontakter med olika låsfirmor, 
eftersom nuvarande kodlås är inaktiverat. Antingen blåser man nytt liv i det befintliga låset, eller 
installerar ett nytt. Fabricio har fria händer att själv besluta vilken lösning som blir bäst.  
 
§ 8 
Målning av parkeringen 
En offert från Road Line efter förfrågan från Markus Sikström ger ett pris på 11 140 kr exkl Moms för 
en nymålning av parkeringsrutorna. Företaget är detsamma som gjorde målningen sist. Markus lyssnar 
med ytterligare någon firma innan beslut tas. En målning måste ske tidigt på hösten på grund av att 



lufttemperaturen måste ligga på minst 10 grader plus. Styrelsen återkommer. Det är viktigt att 
parkeringen är helt fri från fordon den dagen målningen görs. 
 
 
 
§ 9 
Postlådorna 
Christer Ringman stöter på Posten angående lådorna på nedre garagegaveln till höger. De lådor som nu 
sitter är ett provisorium i väntan på helt nya lådor. Dessa verkar dröja, och provisorier har en tendens 
att bli permanentade. I vart fall har nya lådor utlovats. 
 
§ 10 
Sophämtningen  
Kristina Kullman meddelar att kontakterna med kommunen resulterat i att Moloken nu töms endast en 
gång per vecka. Kreditering av tömning 2 ggr/vecka kommer att ske på nästkommande faktura. 
 
§ 11 
Övrigt 
Kontakter pågår mellan berörda parter angående en lösning av frågan om den illa nedgångna 
fastigheten Stg 166. 
 
§ 12 
Nästa möte 
Styrelsen tar nu sommarledigt, och möts igen tisdagen den 30 augusti kl 20. 
 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Åke Fagrell, sekreterare 
 
 
Justerat 
 
 
 
Johanna Åkesson                                       Christer Ringman 


