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Närvarande: Ellinor Ölander, Nonny Davidsson, Mumlan Nyhlin, Gabriella Kiluk och Johan Eed. 
 
 

1. Nonny Davidsson, mötets ordförande, öppnade mötet 

2. Sekreterare: Mumlan Nyhlin 

3. Justerare: Nonny Davidsson 

4. Föregående mötes protokoll gicks igenom 

5. Information   
a. Webben och FB uppdaterade 
b. Nästa nyhetsbrev kommer efter nyår. 

6. Ekonomi 
a. ekonomin ser bra ut, vi bygger överskott. 
b. Admit konkurrensutsätts under början av 2020. 

7.  Status Elbilsgruppen 
a. Anläggningsbeslutet står fast, vilket sätter stopp just nu 
b. Lantmäteriet har kontaktats och meddelar att det kommer kosta minst 100.000 kr 

att ändra ett beslut samt att det idag inte finns några rättsfall av denna typ att titta 
på. 

c. Regeringen utreder kring samfälligheter under H1-20. 
d. Rekommendation just nu från el-bilsgruppen är att lägga frågan på is och invänta 

regeringens utredning. 

8. Status Underhåll (stenplattsläggning, vatteninträngning, felanmälningar, belysning) 
a. Leja / stenplattsläggning – så gott som klar. Mindre fix kvarstår. 
b. Provgrävning har skett utanför SG2 för att se över vattengenomträningning till Lilla 

garaget, dock kom man ej tillräckligt långt ner i marken pga olika ledningar, för att 
göra tillräcklig undersökning. Nästa steg undersöks av underhålls-gruppen. 

c. Inga felanmälningar har inkommit till Styrelsen sedan föregående möte. 
d. Belysning i området har setts över. Skärmar och ljuskällor är bytta, dock är det 

fortsatt ett par som inte lyser. Elektriker beställs. Styrelsen fattade också beslut 
om att köpa in och byta 6 lyktstolpar. Första val; SG Place, andra val; Ray 680. 
Pollare vid lekparken ses över, samt möjligheten att installera bättre belysning vid 
lekparken (via bef. el i närliggande förråd). Möjligheten till bättre belysning i gången 



vid RRG ses också över. Nonny kollar tidsplan och ekonomi, Johan sammanställer 
uppgifter kring leverantörer etc. 

9. Diskussionspunkt Försäljning av tomt bordlagd pga tidsbrist. 

10. Styrelsens sammansättning 2020/2021 
a. 4 poster löper ut 
b. Nonny, Andreas, Jens ställer sina platser till förfogande 
c. Ellinor, Mumlan, Gabriella, Johan och Daniel sitter kvar 
d. 2 nya bör väljas in 
e. Nonny informerar valberedningen 

11. Övrigt 
a. inga övriga frågor 

12.    Mötet avslutas 


