
PROTOKOLL | Konstituerande styrelsemöte
Äppelträdgårdens Samfällighetsförening
Stormansgränd 24(digitalt) 2021-04-14

Närvarande: Magnus Tüll, Johan Eed, Stefan Månsson, Ellinor Ölander och Gabriella Kiluk

Frånvarande: Daniel Törnqvist, Patrik Samuelson

1. Magnus Tüll, ordförande, öppnade mötet.

2. Sekreterare utsågs till Magnus Tüll

3. Justerare utsågs till Johan Eed och Stefan Månsson

4. Den styrelsesammansättning som godkändes vid årsstämman fastställdes och
beslut togs om övergripande ansvarsområden:

- Magnus Tüll Ordförande
- Johan Eed Kassör
- Stefan Månsson Ledamot
- Ellinor Ölander Ledamot (Trädgård)
- Daniel Törnquist Ledamot (Underhåll)
- Patrik Samuelson Suppleant
- Gabriella Kiluk Suppleant

Firmateckning: Magnus Tüll och Johan Eed tecknar firman två i förening.

5. Styrelsen kommer att sammanträda regelbundet enligt föreningens stadgar.
Magnus Tüll sammankallar.

6. Genomgång av fg protokoll
7. Status Trädgård

a. Städdag 24 april
i. Städdagen kommer att genomföras men utan gemensam samling

och korvgrillning pga av rådande Covid-19 läge
ii. Plan

1. Beställa jord och gödsel till den 24 april
2. Röjning av sly mot parkslingan.
3. Klippa ner häckarna vid garagen
4. Beställa trappräcken till garagen
5. En checklista per gård skrivs ut till städdagen och sätts upp

på resp cykelföråd



6. Johan beställer färg till bänkarna
a. Samma färgkod som SG

b. Hillbillies
i. Jessika kommer måndag 20/4 och undersöker

1. Stora eken på baksidan av Gällsta bygränd
2. RG 8-10 hängande träd
3. Ev nytt träd vid lilla garaget

c. Skicka ut nytt klipp schema
8. Status Information

a. Information om städdagen har delats ut i brevlådorna samt på hemsidan
och på facebook

9. Status Ekonomi
a. Admit kommer köra en genomgång

10. Status Elbilsgruppen
a. Inget nytt sen förra gången

11. Status Underhåll (vatteninträngning, felanmälningar, belysning)
a. Dags att påbörja arbetet med dränering, Daniel är i kontakt med

entreprenören Svensk betongrenovering som ska utföra arbete för att få en
ny offert.

i. Undersök garagestädning för stora och lilla garaget
b. Offert för ny garageport beställd, Tormax har varit på plats och gjort en

bedömning
12. Nästa möte

a. 2021-05-19 kl 20:00
13. Övrigt

a. Förfrågan om att sätta upp krokar i cykelförråd, Marcus Petterson anmäler
sig som frivillig.

b. Fixa låset till elcentralen, märk upp var dörren öppnas
c. Projekt inför hösten

i. Märka upp cyklar
ii. Märka upp däck

1. Fota däck och lägg upp på facebook
iii. Utred vad som gäller med Polis, eller via Villaägarna
iv. Skicka ut infobrev i god tid
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