
 

 

 

SKILÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

PROTOKOLL 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2022-04-18 

Närvarande:  Magnus Jansson, Maud Widarsson, Benny Odell, Hans Bodin via länk och Anders 

Lindskog  

Förhinder: Astrid Bäckström 

 

1.   Ordförande Magnus Jansson hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

 

2 Föregående protokoll nr:4 

Föregående protokoll godkändes och arkiverades.  

 

3.  Skrivelser 

Benny rapporterade om två inkomna skrivelser. 

- En skrivelse från REV gällande ändring av andelstal Beslut från riksdagen                                                                                                                                      

Beslut Magnus håller sig informerad för att sedan lämna information på årsstämman. 

 

- Det har inkommit information från Vattenfall gällande byte av elmätare till våra två 

anläggningar, Fredrikssons Backe och Bergåsvägen. 

Beslut: Magnus kontaktar Willy för att höra var elskåpen finns. 

 

 

4. Ekonomi 

- Maud rapporterade gällande föreningens ekonomi. Det ser bra ut. 

När det gäller El kostnaden så har den blivit mycket dyrare för GA 4 och det beror på de 

ökande elpriserna. 



Kostnaden för sandningen kommer troligen bli dyrare. M4 släpar med en del fakturor. 

Maud har påpekat detta och de lovar bättring. 

 

Maud redogjorde för ett förslag på kommande budget för 2022-2023. Den kommer att 

tas upp återigen på nästa möte för beslut i styrelsen. 

 

 

  

5. Rapporter från ledamöter. 

- Vägarna (Anders, och Hans)  

Anders rapporterade att han kollat vägarna senast han var på plats och tyckte det såg                        

ganska bra ut, däremot har det varit mycket halt varför man fått sanda mer än man   

plogat. 

När det gäller belysningen så jobbar Anders vidare med det. 

 

- Sveaskog (Astrid) 

Inget nytt att rapportera. 

 

- Skogsgruppen (Benny) 

Benny rapporterade att han fått ett förslag på Skogsgruppens planerade skötsel av 

samfällighetens gemensamma grönområden. Även förslag på kostnader har inkommit. 

Beslut: Styrelsen beslutade att bjuda in Karin Bylèn till nästa styrelsemöte. 

 

6. Uppföljning av tidigare uppdrag i protokoll. 

Tidigare uppdrag var genomförda. 

 

7. Övriga punkter att behandla. 

Inget övrigt att behandla 

 

8 Övriga frågor.: 

Inga övriga frågor. 

       

9 Nästa möte 

Nästa möte blir den 26 juni -22 hos Magnus, Skilbyarna 3 då även valberedningen bjuds in. 

 

Styrelsen beslutade även att årets årsstämma blir den 23 juli 2022. Plats meddelas i 

samband med kallelsen. 

, 

10.       Ordförande avslutade mötet 

 

………………………………………………  ……………………………………………….. 

Magnus Jansson Ordf.   Benny Odell sekr. 


