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Minnesanteckningar vid kontaktmannamöte 18/4 2018 
 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Information från styrelsen 

• Som en följd av diskussionerna och beslutet på årsstämman kring uppdraget som kassör 

har styrelsen tagit in anbud på den löpande redovisningen/bokföringen. Vi har fått ett pris 

från LRF Konsult som antagits. Nu kommer vår tidigare kassör Peter Fhinn att vara deras 

kontaktperson gentemot oss, vilket bör vara en fördel då han känner till vår verksamhet. 

Kostnaden är satt till 15 000: -/år vilket innebär en ökad kostnad för oss på ca 5 000: - 

jämfört med tidigare - vi har även förut lejt ut delar av arbetet, bl.a. bokslutsarbetet, detta 

ingår nu i avtalet. 

• Vi har som bekant passerat den 15/4, det är alltså dags att stänga av fläktarna i garagen 

om detta inte redan är gjort. 

• Det har visat sig att ett antal garageportar står på glänt av och till. Vid kontroll har det 

nästan alltid visat sig att man helt enkelt inte tryckt till ordentligt när man stängt. Man 

måste alltså se till att ta i lite när man stänger, det krävs inte mycket kraft men porten 

behöver en viss fart för att låsanordningen ska fungera. Det är en fjäderbelastad klo som 

ska gripa tag om en låspigg och hamna i låst läge. Observera också att man behöver låsa 

med nyckeln, det låser inte automatiskt. Samma princip som på de flesta ytterdörrar. 

• Den 25/5 träder en ny lag – GDPR, på svenska Dataskyddförordningen, i kraft. Den innebär 

ett förstärkt skydd för den enskilde vad gäller personuppgifter som företag och andra 

samlar in och hanterar. Lagen riktar sig främst mot företag men gäller även för t.ex. 

föreningar som vår. Som förening har vi rätt att ha ett medlemsregister, med de uppgifter 

som behövs för verksamheten, i digital form. Vi har idag uppgift om namn, adress, tel-nr, 

ev. e-postadress samt uppgift om vilka som ingår i styrelsen eller är kontaktmän. Vi har 

också uppgift om vilka som deltar i Grannsamverkan. Ett viktigt krav vid hanteringen av 

sådana register är att de hålls uppdaterade, så snart någon lämnar området måste vi 

radera uppgifterna om personen ifråga. Det här ställer krav på kontaktmännen: se till att 

informera sekreteraren om förändringar i er länga! 

Den förteckning vi har på vår hemsida över styrelse och kontaktmän bedömer vi att vi kan 

ha kvar, samtliga deltagare på mötet svarade ja på frågan om de tillåter att uppgifterna 

läggs ut. 
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• Informerades om Grannsamverkan. Det är ju dessvärre så att det förekommer en hel del 

brottslighet i vår närhet – så sent som i förra veckan hade ett hus i närheten inbrott mitt 

på dagen. Grannsamverkan är ett enkelt sätt att minska risken för att råka ut för sådana 

händelser, det kan handla om att vara uppmärksam på ”mystiska” bilar och personer som 

rör sig i området och ev. ringa polisen. Man bör också informera grannarna när man ska 

resa bort – det är mycket bättre att berätta för grannen än att lägga ut den informationen 

på Facebook. Kontaktmännen uppmanas att informera, i första hand, nyinflyttade om vad 

Grannsamverkan är och vilken nytta man kan ha av den. Den som vill delta anmäler sig till 

vår ordförande. 

3. Kontaktmännens ärenden 

• Asfalt och kantsten är i dåligt skick på många ställen. På nerfartsvägarna är det 

kommunen som är ansvarig, vi kommer att påminna dem. När det gäller asfalt på 

samfällighetens område är styrelsen väl medveten om problemet, men vi har ännu inte 

ekonomisk möjlighet att lösa det. 

Föreslogs att vi ska anlita någon expert som hjälper oss göra en åtgärdsplan, inte bara för 

asfalt, utan i stort – vi har ju bl.a. det gamla problemet med garagen som behöver lösas. 

Förslaget gillades, styrelsen uppmanas att gå vidare med frågan. 

• Påpekades att vändzonerna mot Vasavägen vid längorna 5-7-9-11 är just vändzoner, inte 

p-platser. Den senaste tiden har missbruket ökat ännu mer då man parkerar även på 

gräsmattan.  

• Ett pilträd vid länga 9 verkar vara på väg att dö. Vi avvaktar och ser vad som händer innan 

vi fattar beslut om åtgärd. Vid 9:ans andra gavel finns en fin plantering, vi ser till att skaffa 

gödning och lite bra matjord till den så vi kan fortsätta njuta av den. 

• Tekniska Verken byter elskåpen i området, viss brist på information har noterats. Det visar 

sig dock att man får veta i förväg innan strömmen bryts. Återställning förutsätter vi att 

Tekniska Verken utför, styrelsen får bevaka detta. 

4. Mötets avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Katrineholm dag som ovan 

 

 

……………………………………………………………….. 

Lars-Gunnar Bergman, sekr. 

 

 


