
Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 29 januari 2020 

Mötet ägde rum hos Annelie Gyllstedt S50. 

Protokoll  1/20 

Närvarande:  

Annelie Gyllstedt  S50  
Mikael Karlsson  S112 

 Linda Haals  S106 
 Sofia Nilsson   S72 

Desirée Yrwing  S92  
 

§1 Mötets öppnande  

 Mötet öppnades av Annelie Gyllstedt. 

§2 Val av sekreterare  

 Linda Haals valdes som sekreterare. 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll (9/19)  

 Inga anmärkningar av föregående protokoll rapporteras. 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

 Felrapport om felinställd gatubelysning vid eken vid parkering. Ska åtgärdas. 

 Av förekommen anledning, vill styrelsen påminna om att man bara får spola ner kiss, bajs och 

toalettpapper i toaletten. Spola inte ner tops, bomullstussar, våtservetter, tamponger, bindor 

eller annat skräp, detta enligt SEOM’s hemsida.  

§5 Ekonomi  

 Ekonomin är under full kontroll och avstämd mot budget. 

§6 Underhållsplan 

 Inventering av vem som nyttjar vilket garage kommer att ske.  

 Garagegruppen träffas nästa vecka för genomgång av ritningsförslag. 

§7 Övrigt 

 Vi har ett flertal nya ägare som vi hälsar välkomna till oss här i Solängen! 

 Vi vill redan nu informera om att städdagen sker lördag den 25 april 

 Vi påminner om att kvartalsavgiften ska som ska vara inbetald 29/2. 

 Till årsstämman 2020, måste vi få in medlemmarnas motioner senast den 20 mars. 

§8 Nästa styrelsemöte/Årsstämma 

 Styrelsemöte, onsdag den 4 mars kl. 18.00 hos Annelie 

 Boka redan nu in att årsstämman äger rum tisdagen den 21 april kl. 19:00  

 

Vid protokollet:      Justerare:  

 

Linda Haals      Annelie Gyllstedt 



Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 4 mars 2020 

Mötet ägde rum hos Annelie Gyllstedt S50. 

Protokoll  2/20 

Närvarande:  

Annelie Gyllstedt  S50  
Mikael Karlsson  S112 
Sofia Nilsson   S72 
Stefan Goude  S68  

 

§1 Mötets öppnande  

 Mötet öppnades av Annelie Gyllstedt. 

§2 Val av sekreterare  

 Sofia Nilsson valdes som sekreterare. 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll (9/19)  

 Inga anmärkningar av föregående protokoll rapporteras. 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

 Felrapport om felinställd gatubelysning vid eken vid parkering. Ska åtgärdas. 

 En bil som stod parkerad på vägen utanför hus 48, har fått parkeringsböter! 

§5 Ekonomi  

 Ekonomin är under full kontroll och avstämd mot budget. 

 Underlag till årsstämman, bokslut och redovisning för 2019, är under granskning av 

revisorerna.  

§6 Underhållsplan 

 Garagegruppen arbetar vidare med ritningsförslag. Inväntar en grovbudget för den totala 

kostnaden.  

§7 Övrigt 

 GDPR-ansvarig har gjort en genomlysning av samfällighetens system för att säkerställa att vi 

har ordning på alla personuppgifter som rör samfälligheten. Arbete pågår kring uppdatering.   

 Som vanligt kommer container för trädgårdsavfall att ställas ut maj-okt. 

 Vi vill informera om att städdagen sker lördag den 25 april 

 Till årsstämman 2020, måste vi få in medlemmarnas motioner senast den 20 mars. 

§8 Nästa styrelsemöte/Årsstämma 

 Styrelsemöte, onsdag den 25 mars kl. 18.00 hos Annelie 

 Boka redan nu in att årsstämman äger rum tisdagen den 21 april kl. 19:00  

 

Vid protokollet:      Justerare:  

 

Sofia Nilsson      Annelie Gyllstedt 



Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 25 mars 2020 

Mötet ägde rum via Skype 

Protokoll  3/20 

Närvarande:  

Annelie Gyllstedt  S50  
Mikael Karlsson  S112 

 Sofia Nilsson   S72 
Stefan Goude  S68  
Linda Haals  S106 

Gäst 

 Angela Beijer  S60 

  

§1 Mötets öppnande  

 Mötet öppnades av Annelie Gyllstedt. 

 

§2 Val av sekreterare  

 Linda Haals valdes som sekreterare. 

 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll (2/20)  

 Inga anmärkningar av föregående protokoll rapporteras. 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

 Inga rapporter inkomna. 

 

§5 Ekonomi  

 Bokslut och redovisning 2019 har varit under granskning av revisorerna och allt ser bra ut. 

 Underlag för budgeten för 2020 gicks igenom, behöver några ytterligare justeringar. En 

separat budget ska också tas fram för garage-ombyggnationen.  

 

§6 Underhållsplan 

 Garagegruppen arbetar vidare med ritningsförslag. Inväntar en grovbudget för den totala 

kostnaden. Underlag kommer presenteras på årsstämman. 

 

§7 Övrigt 

 Som vanligt kommer container för trädgårdsavfall att ställas ut maj-okt. 

 Städdagen sker lördag den 25 april kl. 10.00. På grund av rådande omständigheter med 

Corona-virus, får vi genomföra städningen utan korvgrillning denna gång, endast städning 

och lite mer avstånd till varandra. 

 

§8 Nästa styrelsemöte/Årsstämma 



 Årsstämma - På grund av rådande omständigheter och på rekommendation från Villaägarna 

har styrelsen beslutat att skjuta fram årsstämman. Vi kommer genomföra den så snart det är 

möjligt, och återkommer till er alla i god tid med besked om när vi tror att den kan 

genomföras. Underlag till årsstämman kommer finnas tillgängligt i god tid innan årsstämman 

genomförs. Detta innebär också att den nuvarande styrelsen kommer sitta kvar under en 

längre period och vi ser till att den löpande förvaltningen av samfälligheten sköts som vanligt. 

Mer information kommer skickas ut till samtliga via mail samt även uppdatering på vår 

hemsida. 

 

 Styrelsemöte - onsdag den 29 april kl. 18.00 via Skype. 

 

Vid protokollet:      Justerare:  

 

Linda Haals      Annelie Gyllstedt 



Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 29 april 2020 

Mötet ägde rum via Skype 

Protokoll  4/20 

Närvarande:  

Annelie Gyllstedt  S50  
Mikael Karlsson  S112 

 Sofia Nilsson   S72 
Stefan Goude  S68  
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 (3/20)  

 Inga anmärkningar av föregående protokoll rapporteras. 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

 En kontaktmannarapport har kommit in att det är punktering på skottkärran. Det är varje 

medlems ansvar att man återställer all gemensam utrustning i gott skick efter lån. 

§5 Ekonomi  

 Styrelsen funderar på att testa en tilläggs-funktion som finns i bokföringsprogrammet 

Speedledger för en mer automatiserad hantering av medlemsavgifterna.  

§6 Underhållsplan 

 Underhållsplanen ska gås igenom och uppdateras 

§7 Övrigt 

 Städdagen genomfördes som vanligt med gott resultat och goda avstånd till varandra! Tack 

alla som bidrog till att vår-städa vårt fina område 😊 

 Sopningen av alla gångarna genomfördes innan städdagen 

 Sommarvatten är påsatt 

 Släpvagnen har nu sommardäck 

§8 Nästa styrelsemöte/Årsstämma 

 Vi planerar att genomföra årsstämman utomhus, ev på fotbollsplanen, innan semestrarna. Vi 

återkommer med mer information och underlag 

 Styrelsemöte, onsdag den 27 maj kl. 18.00 via Skype. 

 

Vid protokollet:      Justerare:  

 

Linda Haals      Annelie Gyllstedt 



Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 27 maj 2020 

Mötet ägde rum via Skype 

Protokoll  5/20 

Närvarande:  

Annelie Gyllstedt  S50  
Mikael Karlsson  S112 

 Stefan Goude  S68  
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 (4/20)  

 Inga anmärkningar av föregående protokoll rapporteras. 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

 Inga kontaktmannarapporter inkomna 

§5 Ekonomi  

 Ekonomin under kontroll 

§6 Underhållsplan/ §7 Övrigt 

 Grästrimmer och motorsågen har genomgått service och är i gott skick nu. Kontakta någon i 

styrelsen om ni vill låna.  

 Riktlinjer för vad som gäller för utseende av våra hus, bla med färger, diskuterades och vi 

enades om att detta bör tas fram och finnas tillgängligt för alla via hemsidan. 

 Trädgårdscontainern kommer som vanligt sista helgen i varje månad from maj tom oktober 

§8 Nästa styrelsemöte/Årsstämma 

 Onsdagen den 24 juni kl. 18.30. Hos Lars på S39. 

 

Vid protokollet:      Justerare:  

 

Linda Haals      Annelie Gyllstedt 







Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 26 aug -20 
Mötet ägde rum hos Annelie Gyllstedt S50. 

Protokoll 7/20 

Närvarande:   

Annelie Gyllstedt  S50 
Oliver Liljegren  S22  
Mikael Karlsson  S112 

 Stefan Goude   S68 
 Sofia Nilsson  S72 
 Johan Ekstrand  S100 
 
§1 Mötets öppnande 

● Mötet öppnades av ordförande Annelie Gyllstedt. 

§2 Val av sekreterare  

● Oliver Liljegren valdes som sekreterare för mötet. 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

● Inga anmärkningar av föregående protokoll har inrapporterats. 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

● Problem med låset på garagedörren till släpvagn, pga skräp i låset. Är åtgärdat nu. 

 

§5 Ekonomi  

● Ekonomin är under kontroll och avstämd mot budget. 

 

§6 Underhållsplan/övriga frågor 

● Skottkärran i hobbylokalen som hade punktering har nu fått ett nytt hjul. 

● Hjärtstartaren är testad och fungerar som den ska. 

● Styrelsen vill passa på att påminna om kvartalsavgiften som ska vara inbetald 31/8 

och att trädgårdscontainern som vanligt kommer finnas på plats sista helgen i 

månaden. 

 

§7 Nästa styrelsemöte  

Onsdagen den 30 september kl 18.30, plats meddelas innan mötet. 

 

Vid protokollet:      Justerare:   

 

 

Oliver Liljegren      Annelie Gyllstedt 



Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 30 sep -20 
Mötet ägde rum i hobbylokalen. 

Protokoll 8/20 

Närvarande:   

Annelie Gyllstedt  S50 
Oliver Liljegren  S22  
Mikael Karlsson  S112 

 Stefan Goude   S68 
 Sofia Nilsson  S72 
 Johan Ekstrand  S100 
 
§1 Mötets öppnande 

● Mötet öppnades av ordförande Annelie Gyllstedt. Detta möte ägnades mest åt att gå 
igenom de utrymmen vi har gemensamt och att alla i styrelsen vet vad som finns där.  

§2 Val av sekreterare  

● Oliver Liljegren valdes som sekreterare för mötet. 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

● Inga anmärkningar av föregående protokoll har inrapporterats. 
 

§4 Kontaktmannarapporter 

● Fråga inkommit om vi kan ha trädgårdscontainer två gånger i månaden eftersom den 
blir full.  
- Vi får hjälpas åt att komprimera avfallet i containern eftersom det blir mycket 

luft mellan grenarna. Vi ser över möjligheter till nästa års ”JAS-Månader” då den 
mesta beskärningen av träd och buskar genomförs.  

§5 Ekonomi  

● Vi kommer, inom styrelsen, att under hösten prova och utvärdera en ny funktion för 
betalning av våra medlemsavgifter, allt för att förenkla den administrativa delen av 
att pricka av att alla betalningar har inkommit.  

● Vi kommer även prova att gå över till e-fakturor där det är lämpligt. 

● Ekonomin ser bra ut. 

§6 Underhållsplan/övriga frågor 

● Ett däck på släpvagnen har lagats efter punktering. Anmäl gärna om det är något som 
gått sönder när ni lånat det, så det slipper bli en överraskning för nästa person som 
ska använda det. 

● Uppdatering från Garagegruppen: Bygglovsansökan inskickad till kommunen. 

● Observera att sista trädgårdscontainern för året är på plats mellan 23-26 oktober. 

§7 Nästa styrelsemöte  

Onsdagen den 28e oktober, förmodligen digitalt. 

 

Vid protokollet:      Justerare:   

 

Oliver Liljegren      Annelie Gyllstedt 



Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 28 oktober 2020 
Mötet ägde rum digitalt. 

Protokoll 9/20 

Närvarande:   

Annelie Gyllstedt  S50 
Oliver Liljegren S22  
Mikael Karlsson S112 
Stefan Goude  S68 
Sofia Nilsson S72 
Johan Ekstrand S100 

 
§1 Mötets öppnande 

• Mötet öppnades av ordförande Annelie Gyllstedt. 

§2 Val av sekreterare  

• Oliver Liljegren valdes som sekreterare för mötet. 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

• Inga anmärkningar av föregående protokoll har inrapporterats. 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

• Fråga gällande belysning för lekplatsen men som inte är inkopplad. Vi kollar på om 

det är något vi åter kan börja använda så att det går att leka även när det är mörkt. 

• Kontaktmannarapport inkommen ang stopp i spolhallen. Nu är den spolad och 

slamsugen och fungerar som den ska.  

§5 Ekonomi  

• Ekonomin, vi ligger under budget idag men kan komma att gå över iom några 

oväntade händelser, tex stopp i spolhallen samt några nya investeringar i digitala 

bokföringsverktygen. 

• Styrelsen fortsätter testa ny fakturafunktion för kvartalsavgifter. 

§6 Underhållsplan/övriga frågor 

• Garagegruppen informerar: Bygglovet är nu godkänt och nästa steg är att besluta om 

vilka entreprenörer vi ska vända oss till med offertförfrågan, därefter ska inkomna 

offerter utvärderas. Ett mer detaljerat mail har skickats ut till alla i samfälligheten. 

§7 Nästa styrelsemöte  

Onsdagen den 25e november kl 18.30, plats meddelas innan mötet. 

 

Vid protokollet:   Justerare:   

 

Oliver Liljegren   Annelie Gyllstedt 



Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solen den 25 november 2020 
Mötet ägde rum digitalt. 

Protokoll 10/20 

Närvarande:   

Annelie Gyllstedt  S50 

Oliver Liljegren  S22  

Mikael Karlsson  S112 

 Stefan Goude   S68 

 Sofia Nilsson  S72 

 Johan Ekstrand  S100 

 

 

§1 Mötets öppnande 

● Mötet öppnades av ordförande Annelie Gyllstedt. 

 

§2 Val av sekreterare  

● Oliver Liljegren valdes som sekreterare för mötet. 

 

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

● Inga anmärkningar av föregående protokoll har inrapporterats. 

 

§4 Kontaktmannarapporter 

● Vi har undersökt belysningen vid lekplatsen men har inte hittat någon lösning på det. 

Lekplatsen är egentligen kommunens ansvar, därför kan samfälligheten tyvärr inte ta 

på sig att fixa belysningen för lekplatsen. 

● Fråga inkommit om garagen och om tidsplanen när de planeras att rivas och när 

bygget kommer igång. Vi kommer att gå ut med datum i god tid innan det sker så att 

alla hinner tömma sina garage. 

● Önskemål om att sätta upp pingisbord i hobbylokalen, vi undersöker om det finns plats 

och hur det skulle kunna lösas rent praktiskt. (finns ett gammalt att använda) 

§5 Ekonomi  

● Ekonomin ser bra ut och avstämt mot budget. 

 

§6 Underhållsplan/övriga frågor 

● Garagegruppen: Fakturor för Bygg- och rivningslov inkommen samt även slutfaktura 

från arkitekt/konstruktör. 

● Garagegruppen: Förfrågningsunderlag, som ska skickas ut i samband med 

offertförfrågan, är framtagen tillsammans med extern kontrollman och förbereds för 

att skickas ut till 4 olika entreprenörer för att få fram en mer exakt prisbild. 

● Vi planerar en inventering, eventuellt tillsammans med MR-Rör, av blandare i alla hus 

för att kunna hitta om det finns defekter på blandare som påverkar varm/kall-

vattenflödet.  

● Vi diskuterade om brunnarna på våra innergårdar, om det kan behövas en 

inventering hos alla för att se om det finns brunnar som är gömda eller inte fungerar 

som de ska.  

● Sommarvattnet är nu avstängt. 

● Vattensamlingar som har uppkommit i en av mellangångarna (vid kulverten) är nu 

åtgärdad av NCC, så vi slipper det problemet i fortsättningen.  



● Annelie har haft en avstämning med vår fastighetsskötare och han är redo inför 

vintern med både sandning och snöskottning.  

● Släpvagnen har nu fått på sina vinterdäck. 

 

 

 

§7 Nästa styrelsemöte  

Onsdagen den 27 januari kl 18:30 - digitalt 

 

Vid protokollet:      Justerare:   

 

 

 

Oliver Liljegren      Annelie Gyllstedt 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 

Önskar vi i Styrelsen 
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