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Minnesanteckningar vid kontaktmannamöte 16/10 2018 
 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Information från styrelsen 

• Påmindes om att höststädning ska göras helgen 27–28/10. 

• Det är dags att sätta på fläktarna i garagen, men det är helt OK att vänta tills vädret blir 

mer höst/vinterlikt. 

• Asfaltering kring de nya elskåpen kommer att ske under den närmaste tiden. Justering 

före asfalteringen har redan inletts och detta brukar innebära att asfalten är på plats 

någon eller några dagar senare. 

• Garagen i röda området har målats om under sommaren. Den ljusare färgen har mottagits 

mycket väl, många har framfört positiva omdömen. Östra gavelväggen på garaget längst 

ner vid länga 11 har reparerats efter att ha varit svårt rötskadad. En felmonterad plåt 

gjorde att vatten kunde tränga in i väggen. 

• Ska vi förbereda området för att kunna ladda elbilar? Det vi vet om bilismens framtid är 

att vi inom relativt kort tid måste sluta använda fossila bilbränslen – då är frågan vad som 

kommer i stället. Om det är elbilar som blir lösningen kommer detta att ställa krav på 

möjlighet att ladda dem. Detta innebär sannolikt att vi som samfällighet kommer att få 

krav på oss att ordna laddningsstationer. Vi kom fram till att första steget blir att göra en 

enkät bland medlemmarna för att försöka få en bild av framtida behov, betalningsvilja 

m.m. Enkäten görs med vårt webverktyg som vi använde förra hösten. 

3. Kontaktmännens ärenden 

• Många har fått problem med inläckage efter bytet av takkupor. Någon enkel lösning 

verkar inte finnas. Detta är dock en fråga som ligger utanför samfällighetens 

ansvarsområde. 

• Ett förslag har kommit att man tar bort planteringarna utanför gavlarna på garagen och 

gör p-platser där i stället.  

• Ett stort hål uppstår gång på gång vid rännstensbrunnen utanför 10 B. Ali försöker lösa 

problemet. 
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• Ett visst missnöje finns med belysningen vid lekplatsen. Man upplever att den är tänd 

väldigt långa tider på kvällar och nätter. Vi undersöker om det går att korta ner tiden som 

den lyser, från 2 tim. till kanske 1 tim. 

• Ett antal stora träd ställer till bekymmer då deras löv på höstarna hamnar på förrådstaken 

och orsakar stopp i stuprören. Några träd står på samfällighetens mark, dem ser vi till att 

ordna beskärning av. Några står på kommunens mark – vi kontaktar kommunen för 

åtgärd. Det finns också några som står inne på tomterna! Det är viktigt att man håller 

efter träden så de inte orsakar skada eller problem för grannarna. Man bör också vara 

uppmärksam på risken att grenar blåser av eller hela trädet faller vid oväder. 

• Näten i fotbollsmålen är dåliga och behöver bytas ut. 

• Discgolfbanan orsakar ibland problem för de boende i länga 16. Det har flera gånger hänt 

att frisbees hamnat inne på uteplatser, med risk för både fönsterrutor och personskador. 

Förslag att flytta en utkastplats till andra sidan gc-vägen. Kontakt tas med kommunen. 

4. Mötets avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Katrineholm dag som ovan 

 

 

……………………………………………………………….. 

Lars-Gunnar Bergman, sekr. 

 

 


