
Protokoll fört vid styrelsemöte (online-möte) måndag den 23 

november 2020 i Erstaviksvägens Samfällighetsförening. 

Närvarande: Lars Bjurman (ordf), Kenneth Frölin, Åsa 

Widegren Hopp, Mats Odelius, Gunilla Sellden. Ellinor 

Adelöw deltog en stund och berattade om arbetets gång på 

vår lekplats och området runt omkring. 

Frånvarande: Stefan Karlsson 

1. Lars Bjurman öppnade mötet 

2. Till sekreterare valdes Gunilla Sellden 

3. Att justera protokollet valdes Kenneth Frolin och Mats 

Odelius 

4. Föregående protokoll gicks igenom 

5. Mötesfrågor: 

Ellinor berättde att fredagen den 20 november blev 

Czeslaw Norling färdig med grävarbetena i lekparken. 

Efterarbete behöver göras, att t ex skära ned täckdukar 

som sticker upp. Ellinor och Markus fixar det. Det vore 

bra om fler hjalper till där. Trallen ligger vid sidan om så 

länge. Mats skulle slänga grejer pa Älta Kretslopps 

central. 

Kabelrören sticker upp och är synliga. Markering bör 

sattas upp där. 

Bark blev över. Den kommer att sjunka ner och då kan 

man fylla på. 

Angående den eventuella snöröjningen sa tar Lars och Åsa 

kontakt med Anders Forslund som sköter om detta. Åsa 

kollar om eventuellt avtal finns och om det bestäms ett 

mote med Anders. 

Lars skulle ta from informationsmaterial och informera 

vara medlemmar om att bor ja sortera på ett bäittre sätt 



 

Vattenförbrukningen ~ Avgiften kommer att påverkas. 

Kostnaden har gått upp pris/kvartal. Kvartal 1 nästa år 

ser vi kostnadseffekten. 

Vår avgift nu pa 10.000 kr/kvartal kommer att justeras 

under det nya året. 

Besiktning av tak: Detta kommer att ske då det finns 

begynnande rostskador pa taket vid samlingslokalen. 

Eventuellt kommer det bli kontro\l av övriga taken. 

Vi behöver även informera våra medlemmar om taket på lekstallningen är skadat. 
Ytterdärren vid trappan (gaveln på huset) vid nr 60 behöver ses över. 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet 

Avslutat. 

Nsta styrelsemöte: måndag den 11 januari 2021 kl 19.00 

Vid protokollet  

Gunilla Sellden  

 

Justeras 

Kenneth Frölin        Mats Odelius 


