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Minnesanteckningar vid kontaktmannamöte 5/4 2016 
 

1. Mötets öppnande 

Då ordföranden var frånvarande leddes mötet av de övriga styrelseledamöterna. 

2. Information från styrelsen 

 Informerades om grovsophämtning. Denna information visade sig senare dessvärre vara 

felaktig. Någon gratis hämtning av grovsopor kommer alltså inte att ske. 

Det poängterades att containrarna som vi hyr till vår- och höststädning bara får användas 

till trädgårdsavfall. 

 Diskuterades kontaktmännens uppdrag. Från styrelsen poängterades att det är viktigt att 

man som kontaktman tar kontakt med nyinflyttade och informerar om vad det innebär att 

bo här. Det finns ett underlag i skriften ”Välkommen till kvarteret Grundet”, mötet kom 

fram till att det dessutom är önskvärt att få en checklista med viktiga punkter att ta upp. 

En sådan lista ska tas fram, kommer sedan att diskuteras/förfinas på kommande 

kontaktmannaträffar. Ett ytterligare viktigt uppdrag för kontaktmännen är att informera 

styrelsen om in- och utflyttningar. 

 Eftersom det förekommer en del klagomål på hur samfällighetens gemensamma områden 

sköts kommer vi i fortsättningen att göra en besiktning av området efter vår- och 

höststädning. Någon från styrelsen och resp. kontaktman gör besiktningen. 

 Service av garageportarna pågår. Ev. problem med portarna kan anmälas till Ali Pahlavani 

som ser till att de åtgärdas. 

När det gäller portarna gäller också att man måste försäkra sig om att porten verkligen 

blir låst när man stänger. Det räcker inte att man låser med nyckeln, man måste också 

förvissa sig om att porten gått tillräckligt långt ner – det sitter en ”klo” i vänsterkanten 

som ska gripa tag om en pigg. Om detta inte sker går porten att lyfta trots att låsvredet 

inte kan manövreras.  

 Protokoll och minnesanteckningar kommer i fortsättningen att distribueras enbart digitalt 

till alla hushåll där minst en person anmält en e-postadress. De är nu så många att det är 

enklare att ge de som saknar e-post ett eget exemplar – protokoll för cirkulation i 

längorna försvinner alltså.   



3. Kontaktmännens ärenden 

 Önskemål att vi gör en sammanställning över vilka som drabbades av garageinbrotten och 

vad som försvann. Styrelsen försöker ordna en sådan. 

 Diskuterades hur man kan bli av med trädgårdsavfall på ett bra sätt – att bära upp det i 

skogen räknas inte som ett bra sätt. Informerades om att den som är medlem i Villaägarna 

kan låna släpkärra gratis under tre timmar dagtid eller hyra billigt för längre tid. 

 Mycket förändras snabbt i vår omvärld, vilket kan komma att skapa nya möjligheter och 

nya problem för oss. Man nämnde laddning av elbilar, solpaneler m.m. Föreslogs därför 

att vi bildar en ”framtidsgrupp” som ska följa utvecklingen och förhoppningsvis kunna få 

oss att vara förberedda på förändringar så vi inte tvingas hantera allt nytt som en 

överraskning. Intresserade kan kontakta Peter Fhinn. 

 Nedanför länga 16 har kommunen gjort en dålig återställning efter de arbeten man 

utförde för ett par år sedan, det är nu mycket svårt att sköta gräsmattan. Vi fortsätter 

”tjata” på kommunen i frågan. 

 Många plastkåpor/ljusinsläpp i badrummen har sprickor och behöver bytas ut. För att 

förhoppningsvis få ett bättre pris föreslogs att intresserade gör en gemensam 

upphandling. Kontakta Håkan Hummelgren, 8 E, om du vill vara med. 

 Diskuterades åter syrenbusken vid länga 2. Längan vill ta bort den och mötet konstaterade 

att detta i så fall får bekostas av längan – på samma sätt som skett tidigare i andra längor. 

 Kan man betala årsavgiften med autogiro? Peter Fhinn kollar om detta är möjligt. 

Däremot fastslogs att e-faktura inte kommer att finnas som ett alternativ, det är alldeles 

för krångligt för så få fakturor. Att få sin faktura via e-post är däremot fullt möjligt, 

kontakta Peter Fhinn. 

4. Mötets avslutning 

Styrelsen tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Katrineholm dag som ovan 

 

 

……………………………………………………………….. 

Lars-Gunnar Bergman, sekr. 

 




