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Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-03-16  

 
 
Närvarande: 
Johanna Åkesson, Fabrizio Lancia, Eva Pettersson, Christer Ringman, Tom Flinckman, Kristina 
Kullman, Roger Odell, René Ottosson, Åke Fagrell 
 
Ej närvarande: 
Cliff Lewis (förhinder anmält). 
 
§ 1 
 Sammanträdet öppnades 
 
§ 2 
Val av protokolljusterare  
Till justerare utsågs ordföranden och Christer Ringman. 
 
§ 3 
Genomgång av dagordningen, som godkändes 
 
§ 4 
Rastning av hundar 
Det finns ett utbrett missnöje med snusk efter hundar, något som blir särskilt påtagligt en snörik vinter 
som denna. Problemet är som alltid hundägarna, snarare än hundarna. Det kan tyckas självklart att man 
städar upp efter sin hund, men det fungerar inte alltid så. Ett förslag är skyltning som påminner om 
hundägarens skyldighet. Johanna Åkesson kontaktar ASK för att höra hur problemet tacklats på andra 
håll. 
 
§ 5 
F d soprummet 
Styrelsen efterlyser förslag från de boende när det gäller användningen av det gamla soprummet. Den 
som har någon bra idé ombeds kontakta ordföranden. Frågan kompliceras av att det behövs ett nytt 
dörrlås. Det nuvarande kodlåset fungerar inte, och går inte heller att aktivera med någon ny kod. Eva 
Pettersson, som gjorde ett förnämligt städjobb av rummet tidigare i vintras, fick i princip bryta sig in 
med hjälp av ”tjuvverktyg”. Den fortsatta användningen av rummet styr i viss mån vilken typ av lås vi 
skall ha, och det är därför bra om detta klarnat innan vi tar oss an frågan om dörrlås. 
 
§ 6 
Närpolismöte 
Roger Odell rapporterade från närpolismötet i februari; Krusboda är dessvärre ett av de värst drabbade 
områdena i hela Stockholms län när det gäller bilinbrott, och definitivt det svarta fåret i Tyresö 
kommun. En ljusglimt är måhända att antalet anmälningar minskat sedan 2006, men ligger fortfarande 
på en hög nivå. Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se/bilbrott ger utförlig statistik om de olika 
typerna av brott. Ibland försvinner hela bilen, ibland enbart hjulen, ibland en stereo, och ibland handlar 
det enbart om ren skadegörelse, osv. Slutsatsen är att det alltid är förenat med en viss risk att lämna 
bilen ute på parkeringen, och särskilt nattetid. 
  
    
 
 
 



§ 7 
Ordförandemötet 
Johanna Åkesson gav några nedslag från ordförandemötet den 9 mars. Där framkom bl a att ASK 
sjösatt en projektgrupp att jobba med frågan hur man kan få ner biltrafiken inne på gångarna i 
Krusboda. Den här trafiken genereras inte bara av de boendes egen körning fram till sina hus, utan 
även av en massa sk nyttotrafik, till vilken räknas pizzaleveranser, hantverkare, taxi, färdtjänst osv i all 
oändlighet. Inte sällan kör bilarna dessutom fort. Målet med projektgruppen är att man skall få till 
stånd gemensamma regler för garagesamfälligheterna, och inte en bom på ena gången, ett fartgupp på 
nästa, och skyltar på den tredje. 
ASK jobbar likaså med frågan om en ny orienteringstavla över Krusboda. Den nuvarande utmed 
Myggdalsvägen är illa skamfilad med bäst-föredatum passerat för årtionden sedan, och ägs av 
kommunen. 
 
§ 8 
Förfallna fastigheten 
Kommunen har gjort en första utvändig besiktning av det obebodda förfallna huset utefter 
huvudgångstråket. En rapport kommer att avlämnas till ordföranden. 
 
§ 9 
Ekonomin 
Kristina Kullman kommenterade vissa poster i ekonomiredovisningen. Finanserna är goda, men räntan 
på våra medel kan bli bättre. Kristina och Tom Flinckman undersöker eventuellt byte av bank. 
 
§ 10 
Grannsamverkan 
Eva Pettersson har tagit på sig att blåsa liv i frågan om grannsamverkan. Antagligen finns en hel del 
uppgifter i telefonlistor etc som behöver aktualiseras. 
 
§ 11 Årsmötet flyttat 
Närvaro vid årsmöte den 18 april har stött på patrull. Årsmötet flyttas därför till den 28 april. Se 
vidare kallelse, som bifogas detta protokoll. 
 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Åke Fagrell, sekreterare 
 
 
Justerat 
 
 
 
Johanna Åkesson                                       Christer Ringman 


