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Minnesanteckningar vid kontaktmannamöte 16/4 2019 
 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Information om solceller 

Svea Solar informerade om sitt koncept för solel. Man visade på lösningar för både de enskilda 

fastigheterna och för garagen. Kostnaden för den enskilde är ca 115 000: - som grundpris men 

man har rabatter som ökar med antalet installationer. För garagen uppgav man ett pris på ca 

102 000: -/garage. Mer information kommer att lämnas via kontaktmännen och på vår 

webbplats. 

3. Information från styrelsen 

• Påmindes om att vårstädning ska göras helgen 27–28/4. Containrar är beställda. 

• Det är dags att stänga av fläktarna i garagen. 

• Vi har problem med sopskåpen, marken sätter sig så de blir svåra att öppna. Detta har 

gjort att man vissa veckor inte tömt soporna. Vi har nu justerat alla skåp så de fungerar 

men vi kommer sannolikt att behöva göra en större insats, kanske gjuta en bottenplatta. 

Det påpekades också att vi fyller sopkärlen väldigt ojämnt, ett kärl kan vara överfullt 

medan det andra i samma skåp är i stort sett tomt. Försök fördela soporna bättre – ett 

överfullt kärl där något ramlat ner i sopskåpet kan ställa till stora olägenheter. 

Soptömmarna plockar inte upp nedfallna påsar utan de blir kvar och kommer börja lukta 

illa, kanske även dra till sig råttor. 

• Fakturor för årsavgiften är på väg. Borde ha varit ute tidigare men har fördröjts p.g.a. byte 

av kassör samt handläggare hos LRF Konsult. 

4. Kontaktmännens ärenden 

• Många har fått problem med inläckage efter bytet av takkupor. I länga 17 har några gjort 

en reparation som verkar lovande. Kan alltså vara idé att lyssna med någon i den längan 

om man har problem. 

• Lönnarna vid lekplatsen ställer till problem vid länga 8. Det samlas stora mängder löv i 

bl.a. hängrännorna och därmed stopp i stuprören. 

• Ett önskemål kom att Vårstädningen ska läggas tidigare. I år är anledningen till tidpunkten 

delvis orsakad av att påsken är så sen, man påpekade också att det rätt ofta är problem 

med tjäle om man lägger den tidigare. 

• Skylten om Grannsamverkan vid länga tvås garage kommer upp inom kort. 
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• Framfördes ett önskemål att de som klipper de gemensamma gräsytorna ställer upp 

klipphöjden så att bin och andra nyttiga insekter gynnas av att en del blommor då klarar 

sig. 

5. Mötets avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Katrineholm dag som ovan 

 

 

……………………………………………………………….. 

Lars-Gunnar Bergman, sekr. 

 

 


