
Protokoll styrelsemöte 2019-02-05 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 5/2 2019 kl 19.00 hos Lars-Erik Söderström. 

Närvarande  

Lars-Erik Söderström 
Ove Sandström 
Ove Olofsson 
Ulf Jonsson 
Monica Körner 

§ 1 Mötets öppnande  
Lars-Erik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Mötessekreterare  
Sekreteraren är närvarande och för protokoll under mötet. 

§ 3 Justerare: Sekreterare jämte Ordförande 
Protokollet justeras av ordföranden. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll; styrelsemöte 20181002 
Kvarstående punkter från föregående protokoll tas upp i detta protokoll. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel  

97 fastigheter betalade årsavgift för 2018 (97x300 SEK = 29 100 SEK), vilket innebär att den 
påminnelse som skickades ut efter förra styrelsemötet föll väl ut.  
Ove O kallar Lars-Erik och Ove S till ett arbetsmöte för att rätta upp medlemsmatrikeln så att 
denna kan gås igenom vid nästkommande styrelsemöte. 

- Kassa 
Kassan uppgick till 38 836 SEK per den 31/12.  
Det kommunala bidraget har minskat med några hundralappar till 7 140 SEK, anledning oklar. 

- Kommande fakturor 
- 

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister  

- Nerkörda stolpar och staglinor 
Stolpen på kyrkvägen är nu åtgärdad.  
Stolpe KJ23 har blivit nerkörd av traktor i samband med snöröjning. Reparationer bekostas av 
traktorförarens försäkringsbolag. Z-signaler bistår med reparationerna.  
En staglina för stolpen där skoterleden korsar Karl Johans väg har blivit förstörd, ingen har givit 
sig tillkänna som skyldig för det. Det diskuteras om en polisanmälan om smitningsolycka ska 
lämnas in av GGÄF, för att kunna erhålla kostnadsersättning via trafikskadeföreningen. Dock 
föreslås en kostnadsberäkning för staglinan först för att avgöra om arbetsinsatsen uppväger 
besparingen.  
- Reparationer väglyse, ny leverantör Z-signaler  
Utfallet av bytet av leverantör har lett till stora kostnadsbesparingar vilket föranleder fortsatt 



samarbete med den nya leverantören.  
Under 2019 planerar föreningen för att göra en besiktning av belysningspunkterna och byta större 
delen av lamporna efter Karl Johans väg (utom KJ10 och KJ29 som är nybygga), kostnad cirka 
17-20 000 SEK. Åren därefter fortsätter vi med kyrkvägen och nersidan E14.  
Föreningen har även fått 4 LED-lampor av Peter Nilsson som har monterats i stolpar KJ40-KJ43 
som provverksamhet. 

- Dialogen med kommunen om underhållsbidraget och kostnader för drift av anläggning 
Lars-Erik har pratat med kommunen och vill ha ökat bidrag med anledning av den ökade 
underhållskostnaden efter bytet till armaturer enligt kommunens krav. Lars-Erik tar till nästa 
styrelsemöte fram förslag till skrivelse till kommunen innehållandes kostnadsutfall för åren 
2016-2018, skrivelsen ska användas för yrkande på mellanskillnaden för den ökade kostnaden.  

§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Summering efter kalaset 14/9  

Aktivitetsgruppen ej närvarande, därför bordläggs frågan till nästa styrelsemöte. 

- Kommande aktivitet  
Aktivitetsgruppen ej närvarande, därför bordläggs frågan till nästa styrelsemöte. 

- Behov av förstärkning till aktivitetsgruppen?  
Det finns ett behov av förstärkning sedan Ann-Sofies utträde, och ett önskemål från styrelsen att 
hålla två aktiviteter per år. Tas upp på nästa styrelsemöte. 

§ 9 Övriga frågor  
- !
- !

§ 10 Nästa möte  
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte den 16/4 kl 19.00 hos Lars-Erik. Mötet hålls med 
bantad agenda med fokus på förberedelser för årsmötet, valberedning samt uppdaterad 
medlemsmatrikel 

§ 11 Mötets avslutande  
 Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.   
 
 !

_________________________ _________________________ 

Vid protokollet Ulf Jonsson Justerare Lars-Erik Söderström


