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Minnesanteckningar vid kontaktmannamöte 7/10 2015 
 

1. Mötets öppnande 

Då ordföranden var frånvarande leddes mötet av de övriga styrelseledamöterna. 

2. Information från styrelsen 

 Problemet med trafik över gräsmattan vid länga 11 tycks ha minskat, varför vi beslutat att 

tills vidare inte vidta några ytterligare åtgärder. 

 Önskemål om bättre skyltning inom området har framförts. Det gäller dels varning för 

farthindren, dels tydligare skyltning av enkelriktningen. Styrelsen har varit i kontakt med 

kommunen, men ingen åtgärd är genomförd. Nu väcktes frågan om vi i samband med 

målning av p-rutor – som vi förhoppningsvis kan få nästa år – ska satsa på att måla pilar i 

körbanan. På det sättet kan vi slippa att få en hel ”skog” av skyltar. 

 Återvinningscentral inom området har föreslagits, och ett antal synpunkter mot förslaget 

har kommit till styrelsen. Det poängterades att detta inte är ett förslag från styrelsen, men 

förslag som lämnas in måste behandlas. Det betonades också att en eller två ÅVC inom 

området avser sådana som finns vid de flesta flerfamiljshus idag, alltså en låst byggnad 

där bara de boende kan komma in. Det är inte heller aktuellt att använda dem för 

hushållssopor, utan de ska bara vara till för kartong, plast, tidningar etc. Ekonomiskt kan 

man räkna med att det blir ungefär samma kostnad som idag, erfarenheten säger att det 

blir mindre som kastas i hushållssoporna med lägre kostnad för dessa som följd men å 

andra sidan tillkommer naturligtvis kostnad för att tömma ÅVC:na. Vid mötet föreslogs en 

enkät bland de boende för att få reda på intresset. För att en sådan ska vara meningsfull 

behöver vi presentera ett bättre underlag med anläggningskostnad, driftkostnad, förslag 

på placering m.m.  

 Garagen diskuterades åter. Många åsikter framfördes innan mötet kom fram till att vi gör 

som tidigare, d.v.s. kör fläktarna utan värme perioden 15/10 – 15/4. De akuta felen på 

bl.a. en vägg åtgärdas. Vi ska också åter försöka få ett vettigt förslag på en långsiktig 

lösning. Styrelsen föreslår också att kontaktmännen ser till att silarna vid takavloppen 

hålls rena så vattnet faktiskt har en möjlighet att rinna av på avsett sätt. 

 Förråden är inte försäkrade av samfälligheten utan de ska varje fastighetsägare se till att 

försäkra via sin hemförsäkring. Påpekades också att man är skyldig att se till att det går att 

komma åt baksidan av förrådet för t.ex. målning, alltså måste t.ex. boende i länga 7 lämna 

utrymme så de i länga 9 kan komma åt sin vägg. Givetvis får man inte heller göra åtgärder 

på sin tomt som på något sätt skadar grannens förråd.  

  



3. Kontaktmännens ärenden 

 Gatubelysningen vid länga 9 slocknar ideligen. Detta beror på ett elfel – förmodligen inte 

samma som förra gången man hade problem. Felsökning är beställd. 

 I remsan mellan husvagnsparkeringen och förråden vid länga 3 har sly börjat växa. 

Lämpligt att ta bort detta i samband med höststädningen, innan de hinner orsaka skador. 

 Det finns också synpunkter på bristande skötsel av remsorna mellan våra lokalgator och 

gavlarna vid vissa fastigheter. Här behövs skärpning! 

 På samfällighetens webbplats finns mycket information. Vi har sett att många läser den 

vilket givetvis är glädjande. Däremot är aktiviteten på vårt medlemsforum låg, styrelsen 

vill därför uppmana de som har synpunkter/frågor att använda forumet, inlägg blir lästa. 

Frågor kan få svar och åsikter kan förhoppningsvis leda till en bra diskussion. 

Har man tappat bort sitt användarnamn och/eller lösenord löser man det enkelt genom 

funktionerna för detta som finns på inloggningssidan. 

4. Mötets avslutning 

Sekreteraren tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Katrineholm dag som ovan 

 

 

……………………………………………………………….. 

Lars-Gunnar Bergman, sekr. 

 


