
 

   
 

Styrelsemöte 
Torsdag 2022-09-08, klockan 18:30 

Närvarande: 

Robin Aronsson 

Stefan Strömgren 

 

1) Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat 

2) Val av sekreterare 

Till mötets sekreterare valdes Stefan Strömgren 

 

3) Uppföljning av tidigare frågor 

 

- Möte med Sjötorps Bygg. 

Beslut att låta dem föreslå två mötestider för vidare diskussion. 

 

- Grönytor – Toppdress/gödsling av gräsmattor. 

Ingen återkoppling. Vi kontaktar RS-Park igen. 

 

- Asfaltering – Statusuppdatering. 

Arbetet fortskrider som planerat, några dagars försening med asfalteringen, den kommer att  

ske 12/9 om vädret tillåter. 

 

- Kontrakt garageuthyrning samt numrering av garageplatser. 

Kontrakt upprättat, skickas vidare till JUPH för komplettering. 

Garagenumrering utförd, även den skickas vidare till JUPH. 

 

  



 

   
 

4) Nya ärenden 

 

- Döda plantor/buskar vid trappen länga 10 

Eventuell ersättning med donation från boende som erbjudit sig, alternativt anlita RS-Park 

för uppdraget. 

 

- Döda buskar vid lekplatsen 

Kontakta RS-Park för att ersätta de döda ölandstokarna. 

 

- Skada på garagelänga 15 

Styrelsen har gjort en polisanmälan efter att en boende observerat en bil som orsakat skada 

på garagelängan. Inväntar rapport från Polisen. 

 

- Höststädningshelg 

Helgen V-43 (28-29-30/10), styrelsen bokar containers. 

 

5) Övriga frågor 

 

 

- Fråga om soptunna vid lekplatsen 

Beslut, ingen soptunna monteras på denna plats, det finns närbelägna sopkärl som kan 

användas. 

 

-  Energirådgivning från kommunen 

Styrelsen har fått frågor om hur man kan/skall hantera de ökande energikostnaderna. 

Styrelsen har mejlat kommunens energirådgivare, men inte mottagit något svar. Styrelsen 

hänvisar till kommunens energirådgivning https://www.katrineholm.se/boende--miljo/miljo-

-klimat/energi--och-klimatradgivnig.html. Det är inte styrelsens uppgift att engagera sig i 

hanteringen av privat egendom. 

 

- Höststädningen (igen) 

Tänk på att möjligheten finns för längorna att ha en trevlig stund vid lekplatsen, man kan 

kanske ses där och grilla lite korv tillsammans efter avslutat verk. 

 

- Skötselområden 

Delar av samfällighetens skötselområden kan skötas lite bättre. Hjälps åt i strävan att hålla 

vårt fina område i skick, det ger alla boende och besökande en positiv bild av området. 

Ansvaret för skötselns funktion ligger på kontaktman i respektive länga, om denne önskar 

stöd, så är man välkommen att kontakta styrelsen. 
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- Som styrelsen tolkar det så gäller även kommunens regler vid gavlarna på garagelängorna 

samt övrig växtlighet, se kommunens regelverk här https://www.katrineholm.se/kommun--

demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter-2019/2019-06-20-klipp-hacken-ratt-

i-sommar.html. 

 

- Lagringsplats i garagen 

Styrelsen har uppmärksammats på att garagen används till andra ändamål än 

fordonsuppställning (typ permanent förvaring av bohag). 

Vi kommer att behandla denna fråga på kommande styrelsemöte, dock är den spontana 

inställningen att garagen är till för fordonsuppställning och inget annat. 

 

-  Nästa möte planeras till 2022-10-06, Tid: 18:30. 

 

 

6) Mötets avslutning 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Katrineholm, dag som ovan 

 

________________________________  ________________________________ 

Robin Aronsson    Stefan Strömgren 

Ordförande    Sekreterare 
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