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Ärenden 
• Närvarolista lämnas in 
• Förändringar av medlemmar i respektive länga lämnas in från de längor där 

förändringar skett.  
• Information från styrelsen:   

o Glöm inte att stänga av fläktarna.  
o Rensa vattenrännorna på garagefarten under vårstädningen.  
o Säkringarna har sänkts från där det tidigare var 50 ampere till 35 ampere. 

Där det fanns 35 är det numera 25 ampere.   
o Containrarna till vårstädningen kommer fredag eftermiddag.  
o Kontaktmännen ska kontrollera så att det går att gå runt vid förråden och 

att man kan passera längs med förråden.  Viktigt att tänka på att det inte 
finns några hinder i vägen och att detta sköts och eventuella hinder 
(staket, häckar etc.) som gör att det inte går att komma i mellan röjs 
undan. I stadgarna finns det dokumenterat hur stort avstånd som ska 
finnas mellan förråd och tomt. Även ”genomgångarna” ska röjas så att de 
är fria från hinder.  

 
 
 

• Kontaktmännens ärenden 
o Bra om containrar till vårstädningen inte ställs vid 

husvagnsparkeringen: Styrelsen kontrollerar så att de inte ställs på 
husvagnsparkeringen.  

o Fråga kommer upp om vart tomtgränserna går och vem som har 
ansvar om att ta bort exempelvis mossa som kommer upp på 
asfalten framför respektive hus: Det är respektive ”husägares” ansvar 
att hålla rent på området/ asfalten framför husen.  

o Vem har ansvaret att måla om ifall man ser att garagefärgen börjar 
vittra: Om garagefärgen börjar vittra och garagen behöver målas om så 
är det samfälligheten som köper in färg och respektive länga som ser till 
att det målas om.  

o Kontrollerar någon så att garagen är låsta: Om något lås är fel på något 
garage så ska det anmälas till styrelsen. Viktigt att om någon ny flyttar in 
att kontaktmännen informerar om hur garageporten ska låsas och att 
detta måste göras varje gång man varit inne i garaget. Alla har eget ansvar 
att se till att respektive garageport är låsta.  

o Har man två bilar (eller fler) så måste åtminstone en bil ställas in i 
garaget, annars räcker inte parkeringsplatserna till: Har man fler 
bilar så är det viktigt att visa hänsyn till andra boende och ställa in en bil i 
garaget eller uppe vid gatan.  

o Parkering måste försöka göras inom ramen för rutorna annars blir 
det svårt för de som parkerar bilarna i garaget att komma in.  



o Förslag kommer upp att fråga kommunen om det finns någon 
möjlighet att göra parkeringsplatser längst med Vasavägen.  

o Förslag att ta upp på en styrelsestämma att göra om garagen till 
carport: Styrelsen tar på sig att se över parkeringsfrågan och se vilka 
möjligheter som finns för att förbättra parkeringsmöjligheterna.  

o Förslag kommer upp att lägga betongplattor istället för stenarna 
som idag ligger på gavlarna längs med Vasavägen, idag åker bilar 
över gräsmattorna: Styrelsens svar är att vi avvaktar besked från posten 
om nytt system men kollar upp möjligheten att lägga betongplattor 
istället för stenarna som idag ligger eller på annat alternativ som kan vara 
lämpligt.  

o Vid upp och nerfarterna kommer förslag om att fylla på med asfalt 
mellan stenarna och upp- nerfarten för det växer ogräs i 
mellanrummet som blir: Styrelsen kollar upp med kommunen om de 
kan åtgärda det.  

o Kontaktmännen kollar i samband med städdagarna vid respektive 
sopskåp så att det inte finns påsar som åkt ner i de låsta skåpen, då 
det kommer bli dålig lukt om de får ligga över sommaren.  

o Däckgungorna sitter för tätt samt börjar bli slitna, önskemål 
kommer även in om kompisgunga: Bestämt att fräscha upp gungorna 
med målning.  Styrelsen kollar upp med kommunen om de kan vara 
behjälpliga med att rusta upp gungorna då även förskolor är där och 
använder området.  Styrelsen kollar även med företaget som anlitats 
tidigare för att rusta upp lekplatsen för att ta in kostnadsförslag för att 
byta ut gungorna.  

o Fråga om protokollet från årsmötet finns tillgängligt: Ligger ej ute än 
men kommer när det har justerats.  

o Teglet där övre bultarna på några brandstegar sitter har vittrat på 
några ställen, vem har ansvaret för att justera det? Enligt Villaägarna 
är det de som har gavellängorna som har ansvaret för underhållet av 
teglet på gaveln. Samfälligheten är inte inblandad i skötseln av huset och 
underhållet av huset. Rent solidariskt har hela längan ett ansvar för att 
detta sköts eftersom hela längan använder stegarna och har ett intresse 
av att stegarna är säkra.  

o Vem är ansvarig ifall en olycka händer om stegarna inte sitter 
ordentligt när exempelvis en sotare går upp på taket? Ansvar för 
respektive länga att kolla upp att stegarna är säkra.  

o Asbest finns i kakelplattorna som sattes när huset byggdes, bra att 
känna till om det planeras renovering etc. 

o Kan vara bra att hålla koll om man bytt takfönster på övre toaletten 
då det hos vissa kommit in fukt som inte ska förekomma, några har 
fått reklamera.  

o Har styrelsen kollat upp vad det kostar att ta in någon som sköter 
grönområdena?  Styrelsen har ej kollat upp detta.  

o Vem står för materialet om det behöver sås nytt gräs på de allmänna 
områdena: Blir gräset dåligt på de allmänna områdena så kan styrelsen 
stå för materialet.  Längan eller husägare står för arbetet.  

 


