
ESF STYRELSEMÖTE 3 FEBRUARI 2020 

Närvarande: 

Kenneth Frölin (KF) Ordförande  

Ellinor Adelöw (EA) Ledamot 

Lars Bjurman (LB) Ledamot 

Åsa Widegren Hopp (ÅWH) Sekreterare  

Ej närvarande: 

Gunnar Almfeldt (GA) Ledamot  

Lars Gråsjö (LG) Ledamot 

Gunilla Selldén (GS) Kassör 

 

Gäster: 

Joakim Hopp  

Stellan Norström 

 

1. ORDFÖRANDEN ÖPPNAR MÖTET 

Kenneth hälsade samtliga styrelsemedlemmar välkomna.  

 

2. TIDIGARE PROTOKOLL 

Genomgång av förra protokollet ifrån 16 december 2019. 

 

3. EKONOMI 

Från december 2019 och framåt kommer nu Ekonomitornet att ta över ansvaret för ESF:s 

ekonomifunktion där vi även får hjälp med bokföring av verifikationer, redovisning och årsbokslut. 

Åsa har pratat med Roger Rehn på Ekonomitornet och han beräknas bli klar med ESF:s årsredovisning 

till 21 februari. Därefter lämnas denna över till Samfällighetens revisorer och revisorssuppleanter för 

granskning. 

Under mötet tittade Styrelsen på ESF:s balans- och resultaträkningen för 2019. 

4. DATUM FÖR ÅRSMÖTET 

Onsdagen 18 mars 2020 klockan 19. Åsa gör en inbjudan. Kenneth mailar ut inbjudan till samtliga 

medlemmar.    

 



5. MÄTNING AV VÄRME OCH VARMVATTEN 

Stellan Norström förklarade hur underlaget till debiteringen av ESF:s värme och varmvatten tas fram i 

en beräkningsmodell. Styrelsen ska ta ställning till hur detta ska utföras fortsättningsvis. Bör även tas 

upp på årsmötet 18 mars 2020. 

 

6. TELIA 

Joakim Hopp informerade om vilka möjligheter och erbjudanden Telia kunde ge ESF:s medlemmar, 

om nya avtal sluts efter att pågående avtal löper ut den 20 oktober 2020 med en 6 månaders 

uppsägningstid. Alltså bör avtalet sägas upp senast 20 april 2020 annars förlängs avtalet automatiskt 

ett år. 

Samfälligheten har fått en kontaktperson via Joakim. 

Styrelsen tar detta vidare till årsmötet 18 mars 2020. 

 

7. VATTENSKADA I HUSLÄNGAN 58, 56, 54 OCH 52! 

Styrelsen diskuterade hur vi går vidare med fallet. Dialog bör hållas med de inblandade. Därefter  

planeras för eventuella åtgärder och vem/vilka som bär ansvaret. 

Ellinor och Åsa tar upp problemet med ansvariga och kommer fram till en åtgärdsplan under februari 

2020. 

   

8. ELBILAR 

Styrelsen tillsätter en projektgrupp, som får i uppdrag att utreda möjligheten för boende att ladda 

elbilar.  

Fortsatta diskussioner kommer att hållas vid nästa styrelsemöte och på årsmötet 18 mars 2020. 

 

9. NYTT STYRELSEMÖTE 

Måndagen 24 februari 2020 klockan 19:30    

 

10. MÖTET AVSLUTADES  

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

Vid Protokollet:  Justeras av: 

 

Kenneth Frölin  Åsa Widegren Hopp 



 


