
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 oktober 2020 

 

Närvarande: Magnus Jansson, Maud Widarsson, Benny Odell,  Astrid Bäckström, Hans Bodin 

och Anders  Lindskog. 

Förhinder Willy Malmberg 

 

1/           Ordf. Magnus Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2/ Genomgång av tidigare protokoll som godkändes och lades till handlingarna. 

 

3/ Skrivelser: 

 Benny redogjorde för inkommen skrivelse från Jan Hansson gällande belysning i  

 ”gamla byn” 

Beslut: styrelsen beslutade avslå denna begäran och gav Benny i uppdrag att svara 

Jan Hansson med utgångspunkt av tidigare fattat beslut på årsstämman 2002. 

När det gäller ”klagomålen” på de fastighets namn som finns på hemsidan, så 

redogjorde Benny att han sökt Hansson vid flera tillfället för att be om hjälp med 

uppdateringen av listan, men Hansson har inte hört av sig. 

Beslut: Styrelsen beslutade att i nuläget inte göra någon uppdatering av den listan 

som Astrid gjort. 

  

 

4/ Ekonomi 

 Maud gick igenom balans- och resultatrapport som skickats ut.  

 Det är en medlem som inte betalt in medlemsavgifteten trots flera betalning- 

 Påminnelser. 

 Beslut: Styrelsen beslutade att ärendet skulle skickas till Inkasso. 

   

   

 



 5/ Rapport ledamöter 

Astrid redogjorde för det fortsatta arbetet med Sveaskog gällande avverkningen  

runt samfällighetens område. 

Astrid fortsätter att bevaka detta. 

 

Magnus redogjorde för att han skapat en E-post adress till Samfälligheten, 

skilasf.se@gmail.com  

  

6/ Uppföljning av tidigare uppdrag i protokollet. 
När det gäller IP-Only så har Benny och Lennart träffat en representant för IP-Only 

och gjort en besiktning av vägar/diken som föreningen upplåtet för nedläggning av 

fiberkabel. 

Anmärkning på sju olika platser inom samfälligheten som kommer att åtgärdas. Det 

upprättades ett protokoll över besiktningen. 

 

Benny fortsätter att kolla upp de olika mötesformerna som finns. 

 

7/ Övriga punkter att behandla. 

 Styrelsen gick igenom de offerter som inkommit gällande vinterväghållning m.m. 

 Beslut: Ett enhälligt beslut var att erbjuda m4 uppdraget och att avtal gäller under 3 

år. 

Magnus meddelar styrelsens beslut till de som inkommit med offerter. 

 

Maud tog upp frågan gällande en fastighetsbeteckning som bör tillhöra både GA 4 

och GA 5. Idag tillhör den endast GA 5. 

Beslut: Magnus fick i uppdrag att kontakta Lantmäteriet varför det har blivit så. 

 

8/  Övriga frågor.  

 Benny tog upp gällande inköp av ny sandlåda med placering i backen från RV 68 och 

 upp mot Utterkullsvägen. 

 Beslut: Magnus pratar med m4 gällande detta.   

  

 9/ Nästa Möte 
 Den 10 januari 2021 

 

10/ Mötets avslutning 

 Ordf. Magnus Jansson förklarade mötet avslutat och tackade för detta år. 

 

 

_______________________  _________________________ 

Magnus Jansson, ordförande  Benny Odell, sekreterare 

 

  


