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Minnesanteckningar vid kontaktmannamöte 4/10 2016 
 

1. Mötets öppnande 

Då ordföranden var frånvarande leddes mötet av de övriga styrelseledamöterna. 

2. Information från styrelsen 

 Frågan om hur vi ska få nya ”Gröna påsar” har varit lite oklar. Nu har vi lagt upp ett litet 

förråd av sådana i det gemensamma förrådet vid länga 11. Den som behöver nya påsar 

säger till sin kontaktman, denne har nyckel till förrådet och kan alltså hämta påsar där. 

 De olika längornas skötselområden diskuterades ingående, ett antal idéer och förslag 

lades fram. Allt från att fortsätta som hittills till att lägga ut allt på entreprenad. En 

övervägande del tycktes dock vara intresserade av att vi själva ska göra så mycket som 

möjligt. Styrelsen jobbar vidare med frågan, förhoppningsvis (men inget löfte) kan ett 

förslag läggas fram på årsstämman. 

 Ett första utkast till den tidigare utlovade Checklistan för kontaktmännen delades ut. 

Övervägande positiva omdömen. Styrelsen ser fram mot ytterligare förslag på vad som 

ska ingå. 

 Framför husen växer ogräs på många ställen i skarven mellan asfalten och husets 

kantsten, även utmed förrådsgrunden. Detta ogräs ställer till betydligt mer problem än att 

det kan se skräpigt ut – asfalten blir förstörd. De här växterna har en oerhörd kraft och 

bryter helt enkelt sönder asfalten för att komma upp. I förlängningen innebär detta alltså 

att vi behöver asfaltera om tidigare än vi borde behöva, och detta är mycket dyrt. 

 Kontaktmännen uppmanas att rensa rännorna på garagetaken. Silarna som finns blir 

snabbt igensatta av höstlöv m.m. så att vatten blir stående och så småningom orsakar 

inläckage. 

 I samband med höststädningen uppmanas vi också att titta över garagegavlarna, många 

spikar har börjat krypa ut och behöver knackas in igen, även detta en enkel åtgärd som 

kan förhindra vatten från att tränga in och förstöra väggen. 

 En plats på husvagnsparkeringen är ledig. Den som vill hyra den kan ta kontakt med 

kassören. 

 Ett antal reparationer har gjorts, asfalten i länga 9 är lagd, en gunga och en gunghäst vid 

lekplatsen är lagade/bytta, bollplanket är oljat och garageväggen vid länga 11 har målats.  



3. Kontaktmännens ärenden 

 Frågades vad som hänt med den planerade aktiviteten för områdets barn. Svaret blev att 

jobbet stannat upp men att man förhoppningsvis kan återkomma under nästa år. Vi vet, 

utifrån de frågor vi fått, att det här är intressant för många. 

 Ett förslag har kommit att samfälligheten ska inköpa en släpkärra för uthyrning till 

medlemmarna. Informerades om att den som är medlem i Villaägarna kan låna släpkärra 

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

 Vid länga 3 finns ett träd vid gaveln som man tycker stör. Längan vill ta bort det och mötet 

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

andra längor. 

 Någon har noterat att de nymålade p-rutorna inte har en enhetlig bredd. Vad detta beror 

på vet vi inte, förmodligen är det en gammal ”synd” – de som målade i somras följde de 

linjer som fanns. 

 Många har bytt sina takkupor i badrummen och nu har ett förslag kommit att man ska 

göra en ny ”drive” för att de som inte tog chansen ska få ett ytterligare tillfälle att byta. 

Precis som förra gången konstaterades att detta är en fråga som ligger på den enskilde, 

samfälligheten engagerar sig därför inte. Däremot stöttar vi gärna ev. initiativ i frågan 

 Påtalades att många kör fort i längorna och dessutom parkerar inne i längan. Detta är inte 

tillåtet, trafik i längan är tillåten för i- och urlastning men sedan ska bilen tas därifrån. 

Givetvis ska man också köra på ett vettigt sätt, de 20 km/h som generellt gäller inom 

området är på tok för snabbt inne i längan. 

4. Mötets avslutning 

Styrelsen tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Katrineholm dag som ovan 

 

 

……………………………………………………………….. 

Lars-Gunnar Bergman, sekr. 

 


