
Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 29 januari  2019 
 

Sida 1 av 2 
 

Mötet ägde rum hos Annelie Gyllstedt S50 
 
Protokoll 1/19 
 
Närvarande:  Annelie Gyllstedt  S50 
  Per Månsson  S76 
  Desiree Yrwing S92 
  Stefan Goude S68 
  Anders Lantto  S78  
 
Frånvarande:   Thomasine Reuterskiöld  S38 
 
§1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnades av Annelie  
 
§2 Val av sekreterare 

 Per Månsson valdes som sekreterare för mötet. 
 
§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll (10/18) 

Inga anmärkningar av föregående protokoll har rapporterats. Protokollet har distribuerats via e-mail 
samt via vår  hemsida https://www2.villaagarna.se/Samfalligheter/Samfalligheter-med-
webbavtal/Samfallighetsforeningen-Solvarme/ och till vissa medlemmar i brevlåda.  

 
 
§4 Kontaktmannarapporter 

Överfyllda avfallskärl: 
Som vi tidigare påpekat så är de bägge bruna avfallskärlen (matavfall), som står nära Stora eken vid 
garagen, ofta överfulla. Vi kommer nu att ställa ut ytterligare ett brunt kärl och flytta ett av de tre gröna 
kärlen till sopstationen utanför S118. Vi måste då försöka minimera vår sopmängd bättre än idag.  
TÄNK därför på att inte lägga sopor i ett överfyllt sopkärl (brunt eller grönt). Ofta kan man gå till ett 
av de andra sopstationerna på vårt område. OCH FRAMFÖRALLT, SORTERA BÄTTRE. 
Pizzakartonger och andra kartonger och förpackningar ska inte ligga i de gröna kärlen. Kan vi få ner 
volymen av sopor får vi mer plats och en billigare sophantering. Observera att vi betalar efter 
volym/vikt. Kasta era kartonger/flaskor etc. på Hagby eller återvinningscentralen utanför ICA-MAXI 
i Häggvik. 
 
Halk/Snöröjning: Det har klagats på att det är halt i vårt område. Vi har pratat med vår snöröjare att 
han måste sanda oftare. Men vi får nog även acceptera att det är ganska svårt idag att halkbekämpa. 
Hela Stockholm är halt eftersom den knaggliga isen är svår att halkbekämpa. Håll ut. Snart är det vår. 
 

 
§5 Ekonomi 

 Ekonomin är under full kontroll. Nästa samfällighetsavgiften (betalas den 28 febr.) är oförändrad fram 
till årsstämman nu i april (se nedan). 
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§6 Underhållsplan/övriga frågor 
 

 Sollentuna kommun har grävt ur samt lagt en vall vid stigen upp mot Vaxmora bakom garagen 
för att hindra att regnvatten forsar ner mot garagen.  

 
 Garagegruppen Info: En besiktningsman har gjort en bedömning av våra garage. Vi kommer att 

låta ytterligare en oberoende besiktningsman göra en bedömning för att få en klarare bild på vilka 
brister som finns och vad som behöver åtgärdas. Som vi tidigare nämnt så ska vi utvärdera om vi 
ska bygga helt nya garage eller om vi ska renovera. 

 Elbil/hybridbil 
Garagegruppen har även ansvar för att utreda hur vi ska ladda våra elbilar/elhybridbilar i 
framtiden. Vi har därför kontaktat SEOM i bil-laddningsfrågan. Hitintills har el-hybridbilarna i 
samfälligheten laddats i våra ordinarie uttag i garagen. Jag tror att vi har två eller tre bilar som 
laddar idag. Elhybrider kräver inte så mycket el-kapacitet jämfört med en el-bil. Men vi behöver 
se över våra el-installationer eftersom vi kommer att få problem i framtiden när laddbehoven 
ökar. 
Det finns ganska många frågeställningar som måste diskuteras. Det finns idag rent formella 
problem eftersom samfällighetens anläggningsbeslut inte innefattar denna typ av installationer. 
Ska vi ha snabbladdare, laddstolpar? Hur många? Kostnader, individuella el-kostnader? 
Förstärkning av elsäkerheten? Etc. Vi återkommer med klarare besked. Eventuellt måste vi vänta 
med en del beslut tills stämman i april.  
OBS 
Om ni tänker köpa elbil/laddhybridbil, som ni tänker ladda i samfällighetens garage måste ni 
kontakta styrelsen. 

 
 
 
§7 Årsmöte 
Vi kommer att hålla årsstämma den 10 april i VAXMORAS KVARTERSGÅRD, PORSVÄGEN 178 . 
Kallelse kommer att mailas ut i god tid. Om medlem önskar att få ett ärende behandlat av stämman (en 
motion) ska detta anmälas till styrelsen. Denna motion ska vara skriftlig och komma in till styrelsen 
senast den 3 mars. Ni kan skicka den via hemsidan eller lämna den till styrelsemedlem på valfritt sätt.  
 
§8 Nästa styrelsemöte 
Tisdagen den 5 mars kl 19.00 hos Annelie S50  

 
Vid protokollet:                     Justerare: 
 
 
Per Månsson       Annelie Gyllstedt 
 
 
 



Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 5 mars  2019 
 

Sida 1 av 2 
 

Mötet ägde rum hos Annelie Gyllstedt S50 
 
Protokoll 2/19 
 
Närvarande:  Annelie Gyllstedt  S50 
  Per Månsson  S76 
  Desiree Yrwing S92 
  Stefan Goude S68 
  Anders Lantto  S78  
  Thomasine Reuterskiöld  S38 
  Agneta Beijer (Revisor) S60 
 
§1 Mötets öppnande 

 Mötet öppnades av Annelie  
 
§2 Val av sekreterare 

 Per Månsson valdes som sekreterare för mötet. 
 
§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll (1/18) 

Inga anmärkningar av föregående protokoll har rapporterats. Protokollet har distribuerats via e-mail 
samt via vår alldeles nya fina  hemsida som ni hittar via www.villaagarna.se/solvarme 
och till vissa medlemmar i brevlåda.  

 
 
§4 Kontaktmannarapporter 

Överfyllda avfallskärl: 

 Som vi tidigare påpekat så är de bägge bruna avfallskärlen (matavfall), som står nära Stora eken 
vid garagen, ofta överfulla. Vi har nu ställt ut ytterligare ett brunt kärl och flyttat ett av de tre gröna 
kärlen till sopstationen utanför S116. En medlem har påpekat att vi nu har överkapacitet av gröna 
kärl utanför S116 och kommer därför att flytta tillbaks kärlet om det går eller lämna tillbaks ett 
grönt kärl till SEOM.  

 

 De bruna avfallspåsarna för matavfall tog slut för några veckor sedan. Meddela gärna någon i 
styrelsen i god tid om ni upptäcker att de börjar ta slut. Nu är det påfyllt av påsar i vårt hobbyrum. 

 

 Vår snöröjare har skadad en mur. Vi kommer att inspektera samt åtgärda skadan.  
 

 Låsanordningen var försvunnen en tid. Men den har hittats och är återförd till sin rätta plats. 
 
 

 
§5 Ekonomi 

 Ekonomin är under full kontroll.  
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§6 Underhållsplan/övriga frågor 
 

 Garagegruppen Info: Nu har två oberoende besiktningsmän gjort en bedömning av våra garage 
för att vi ska få en klarare bild på vilka brister som finns och vad som behöver åtgärdas. Som vi 
tidigare nämnt så ska vi utvärdera om vi ska bygga helt nya garage eller om vi ska renovera. 
Garagegruppen samt styrelsen kommer att analysera och diskutera frågan som sedan kommer att 
behandlas på årsstämman den 10 April. 

 Elbil/hybridbil 
Vi har fortsatt att diskutera el-bilsladdning med SEOM.  Garagegruppen har även ansvar för att 
utreda hur vi ska ladda våra elbilar/elhybridbilar i framtiden.  
Det finns ganska många frågeställningar som måste diskuteras. Se föregående styrelseprotokoll. 
Vi återkommer med klarare besked på stämman i april.  
OBS! 
Om ni tänker köpa elbil/ladd hybridbil, som ni tänker ladda i samfällighetens garage måste ni 
kontakta styrelsen. 
 
Vi har uppdaterat vår hemsida, gå gärna in och titta    www.villaagarna.se/solvarme 

 
 
§7 Årsmöte 
Vi kommer att hålla årsstämma den 10 april i VAXMORAS KVARTERSGÅRD, PORSVÄGEN 178 kl 
19.00. Registrering startar 18.30  Kallelse kommer att mailas ut i god tid.  
 
§8 Nästa styrelsemöte 
Onsdagen den 27  mars kl 18.00 hos Annelie S50  

 
Vid protokollet:                  Justerare: 
 
 
Per Månsson        Annelie Gyllstedt 
 
 
 







Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 28 maj 2019 

 

Mötet ägde rum hos Annelie Gyllstedt S50 

Protokoll 4/19  

Närvarande:  Annelie Gyllstedt  S50  

Mikael Karlsson  S112 

Sofia Nilsson   S72 

Desiree Yrwing  S92 

 

§1 Mötets öppnande  

• Mötet öppnades av Annelie 

 

§2 Val av sekreterare  

• Sofia Nilsson, suppleant, valdes som sekreterare, ersatte Linda Haals S106. 

 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll (2/19)  

• Inga anmärkningar av föregående protokoll rapporteras 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

• Vår snöröjare har skadad en mur, vi arbetar vidare med att åtgärda skadan. 

• Tack för ert deltagande på städdagen. Solen sken och vi arbetade flitig i värmen 

för att få vårt område fint och trivsamt.   

 

§5 Ekonomi  

• Gick igenom april månads utgifter, ekonomin är under full kontroll. 

 

§6 Underhållsplan/övriga frågor 

• Garagegruppen: gruppen fortsätter sitt arbete. 

• Elbil/hybridbil: om ni planerar att köpa elbil/hybridbil som ni tänker ladda i samfällighetens 

garage måste ni kontakta styrelsen. Även ni som i dagsläget laddar er bil i garaget måste 

meddela styrelsen detta då det bör kartläggas. Styrelsen arbetar vidare med frågan kring 

laddning av bilar.  

• Flertalet av parkeringsskyltarna är nu på plats.  

 

§7 Nästa styrelsemöte  

Onsdag den 26 juni kl 19.00 hos Lars S39 

Vid protokollet:  

Sofia Nilsson 



Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 26 juni 2019 

 

 

Mötet ägde rum hos Lars Rylander S39 

 

Protokoll 5/19 

 

Närvarande:  Annelie Gyllstedt  S50 

  Desiree Yrwing S92 

  Stefan Goude S68 

 

Frånvarande: Linda Haals S106 

  Sofia Nilsson S72 

  Mikael Karlsson S112 

 

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Annelie Gyllstedt. 

 

§2 Val av sekreterare 

Stefan Goude, suppleant, valdes som sekreterare, ersatte Linda Haals S106. 

 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll (28/5) 

Inga anmärkningar av föregående protokoll har rapporterats. 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

Inga kontatmannarapporter har inkommit sedan förra styrelsemötet. 

 

§5 Ekonomi 

Inget avvikande rapporterades, ekonomin är under kontroll. 

 

§6 Underhållsplan/övriga frågor 

• Alla beställda parkeringsskyltarna är nu på plats. 

• En av våra medlemmar skänker en cykelvagn som ställs i utrymmet med bilsläpet. Cykelvagnen 

blir bokningsbar för de som vill låna.  

• Garagegruppen: Gruppen fortsätter sitt arbete. 

• Elbil/hybridbil: Ni som planerar köpa elbil/hybridbil och vill ladda i samfällighetens garage 

måste kontakta styrelsen. Även ni som i dagsläget laddar er bil i garaget ska meddela styrelsen 

för kartläggning. Styrelsen arbetar vidare med frågan kring hur laddning av bilar ska hanteras. 

 

§7 Nästa styrelsemöte 

Onsdagen den 28 augusti kl 19.00 hos Annelie Gyllstedt S50. 

 

Vid protokollet:       Justerare: 

 

 

 

Stefan Goude        Linda Haals 



Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 28 augusti 2019 

Mötet ägde rum hos Annelie Gyllstedt S50 

Protokoll   

Närvarande:  Annelie Gyllstedt S50  

Mikael Karlsson  S112 

Sofia Nilsson  S72 

Linda Haals  S106 

§1 Mötets öppnande  

 Mötet öppnades av Annelie Gyllstedt 

§2 Val av sekreterare  

 Linda Haals valdes som sekreterare. 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll (5/19)  

 Inga anmärkningar av föregående protokoll rapporteras. 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

 Containern kom inte i slutet på juli utan första helgen i augusti istället p.g.a. en miss av 

SEOM. 

 Stegar upp till taket finns i mellangångarna mellan radhuslängorna. Gällande den bakersta 

längan finns stegen monterad på gaveln vid Solängsvägen 46 (som vetter mot 

grönområdet/lekparken). Säkerhetsutrustning för taket finns att låna i hobbyrummet 

mittemot tvätt-garaget. 

 Nya ägare i S88, S84 och S22 och styrelsen kommer att besöka dem och informera om 

styrelsen och dess verksamhet. 

 Fastighetsskötaren har spolat och rengjort alla soptunnor. 

 

§5 Ekonomi  

 Gick igenom juli månadsutgifter, ekonomin är under full kontroll. 

§6 Underhållsplan/övriga frågor 

 Uppstartsfas efter sommarsemester 

 Påminner er som har/planerar att skaffa elbil att kontakta styrelsen angående detta. 

§7 Nästa styrelsemöte  

Onsdag den 25 sept kl 19.00 hos Desirée S92. 

 

 

Vid protokollet:      Justerare:  

Linda Haals      Anneli Gyllstedt 



Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 25 september 2019 

Mötet ägde rum hos Desirée Yrwing S92 

Protokoll   

Närvarande:  Annelie Gyllstedt S50  

Mikael Karlsson  S112 

Stefan Goude S68 

Desirée Yrwing  S92 

Linda Haals  S106 

§1 Mötets öppnande  

 Mötet öppnades av Annelie Gyllstedt 

§2 Val av sekreterare  

 Stefan Goude valdes som sekreterare. 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll (6/19)  

 Inga anmärkningar av föregående protokoll rapporteras. 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

 Grussäckarna på vändplanen i mittenraden är nu borttagna av ägaren. 

 Låset till kåpan till släpet är borta. Vi beslutar att avvakta med att köpa in ett nytt lås. Vi 

misstänker att det är någon som glömt låset i sin bil. 

§5 Ekonomi  

 Kassören gick igenom augusti månadsutgifter, ekonomin är under full kontroll och avstämd 

mot budget. 

 Kassören har varit på Villaägarnas kurs med inriktning ekonomi i en samfällighet. 

§6 Underhållsplan/övriga frågor 

 Vår fastighetsägare har klagat på att pelarna/stolparna vid garagelängorna (vid 

fotbollsplanen) är i vägen vid snöskottning. Styrelsen undersöker möjligheten att ta bort alla 

stolpar och kättingar och asfaltera hålen. 

 Vi påminner er igen som har/planerar att skaffa elbil att kontakta styrelsen angående detta. 

Vi måste utreda om vårt elnät är dimensionerat för att kunna ladda elbilar. Det är också 

viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt. 

 Vi har genomfört besök hos medlemmar som är nya medlemmar, för att informera om 

föreningen, hemsidan och styrelsen. 

 Sommarvattnet kommer att stängas av helgen 12-13 oktober. 

 Trädgårdscontainern är här helgen 28-29 september. Sista gången för säsongen är sista 

helgen i oktober 

§7 Nästa styrelsemöte  

Onsdag den 30 oktober kl. 19.00 hos Annelie S50. 

Vid protokollet:      Justerare:  

 

Stefan Goude      Annelie Gyllstedt 



Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 30 oktober 2019 

Mötet ägde rum hos Annelie Gyllstedt. 

Närvarande: Desirée Yrwing S92,Annelie Gyllstedt S50,Sofia Nilsson S72, Mikael Karlsson S112 

§1 Mötets öppnande  

 Mötet öppnades av Annelie Gyllstedt. 

§2 Val av sekreterare  

 Sofia Nilsson valdes som sekreterare. 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll (7/19)  

 Inga anmärkningar av föregående protokoll rapporteras. 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

 Låset till släpet har kommit till rätta. 

 Återstår att hälsa medlemmarna på S88 välkomna. 

§5 Ekonomi  

 Ekonomin är under full kontroll och avstämd mot budget. 

§6 Underhållsplan/övriga frågor 

 På inrådan av vår fastighetsskötare Ronny, har vi i styrelsen tagit beslut att underlätta 

snöplogning genom att ta bort stolparna vid garagelängorna (vid fotbollsplanen) innan snön 

lägger sig. 

 Sommarvattnet är nu avstängt. 

 Trädgårdscontainern har varit här för sista gången denna säsong. 

 Råttor har uppmärksammats i området. Tänk på hantering av sopor och att inte mata fåglar. 

§7 Nästa styrelsemöte  

Onsdag den 27 november kl. 18.00, hos Olof Kallstenius S86 

 

Vid protokollet:      Justerare:  

 

Sofia Nilsson      Annelie Gyllstedt 



Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 27 november 2019 

Mötet ägde rum hos Olof Kallstenius S86. 

Protokoll 9/19 

Närvarande:   
Annelie Gyllstedt  S50  
Desiree Yrwing   S92 
Mikael Karlsson  S112 

 Stefan Goude   S68 
 

§1 Mötets öppnande  

● Mötet öppnades av ordförande Annelie Gyllstedt. 

§2 Val av sekreterare 

● Stefan Goude valdes som sekreterare för mötet. 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

● Inga anmärkningar av föregående protokoll har inrapporterats. 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

● Problem med lås till garagedörrar 

Vi fått in en rapport om ett trasigt lås i en garagelänga. Med anledning av detta har vi gjort 

en översyn och känt på alla lås till garagedörrarna. Fem garage var olåsta mitt på dagen 

onsdagen den 27/11. Vi vill upplysa om att garagen alltid ska hållas låsta. Garagen är 

samfällighetens egendom och trasiga lås ska omedelbart rapporters in till styrelsen. 

Observera att försäkringar inte täcker för inbrott i olåsta garage. 

 

● Gatubelysningen på gångvägarna 

Gatubelysningen på gatorna mellan husen släcks för tidigt på morgonen enligt en rapport. Vi 

undersöker detta vidare för att se hur timern kan ställas om för att vara bättre anpassad till 

årstiden. 

 

§5 Ekonomi  

● Kassören gick igenom föreningens transaktioner sedan senaste mötet. Ekonomin är under 

kontroll och avstämd mot budget. 

  



§6 Underhållsplan/övriga frågor 

● På inrådan av vår fastighetsskötare Ronny har vi i styrelsen tagit beslut att underlätta 

snöplogning genom att ta bort stolparna vid garagelängorna (vid fotbollsplanen) innan snön 

lägger sig. Stolparna är nu borttagna och hålen asfalterade av fastighetsskötaren. 

 

● Råttor har återigen uppmärksammats i området. Tänk på hantering av sopor och att inte 

mata fåglar. 

● Garagegruppen hade förra veckan ett avstämningsmöte. Arbetet med att ta fram underlag 

för nya garage fortsätter.  

● Styrelsen vill passa på att påminna om kvartalsavgiften som ska vara inbetald 30/11.  

 

§7 Nästa styrelsemöte  

Onsdagen den 29 januari kl. 18.00 hos Annelie Gyllstedt S50. 

 

 

Vid protokollet:     Justerare:  

 

 

Stefan Goude     Annelie Gyllstedt    
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