
Protokoll styrelsemöte  

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 6/2 2018 kl 19.00 hos Monica Körner. 

Närvarande  

Lars-Erik Söderström 
Ove Sandström 
Ove Olofsson 
Ulf Jonsson 
Monica Körner  
Mia Sten Handler 

§ 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 20171107  
Lars-Erik har en restpunkt från mötet, att köpa blomma till nyinflyttade. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel  

För 2017 blev det slutligen 93 fastigheter som har betalat in medlemsavgift. 

- Kassa 
Kassan uppgick till 24.289 SEK per den 6/2. Detta efter att fakturor för ca 26.000 SEK betalats. 

- Kommande fakturor 
- 

§ 7 Väglyset  
- Reparationer belysningsarmaturer efter inventering hösten 2017  

Föreningen har fått specificerade fakturor från Marklunds för utförda arbeten. 

- Dagsläget med belysningen - trasiga belysningspunkter 
Flertalet trasiga ljuspunkter finns, samt även såna med intermittenta fel, troligen beroende på 
felande drivdon. Eftersom felen är utspridda och inte koncentrerade till längre vägavsnitt planeras 
ingen åtgärd i direkt närtid.  

- LED lampor kontra befintliga Underhållskostnader/livslängd  
Lars-Erik och Ove S har tittat på byte av befintliga ljuskällor till LED-ljuskällor enligt 
kommunens krav.  
Fördelar med LED är brinntiden (50.000 h mot 22.000 h för befintliga halogen) samt att det inte 
behövs ett separat drivdon.  
Nackdelar är priset (1.200 SEK per ljuskälla mot ca 200 SEK för halogen-ljuskälla, i vissa fall 
tillkommer drivdon för 500 SEK till halogen-ljuskällan).  



Sammantaget har L-E och Ove konstaterat att det blir dyrare totalt med en övergång till LED.  
L-E ska kontakta Staffansson på kommunen för att undersöka möjligheten för föreningen att få 
förhöjt driftbidrag för installation av LED-ljuskällor, med motiveringen att det i sin tur kommer 
att minska kommunens kostnader för elförbrukningen.  
I annat fall föreslås att föreningen avvaktar med övergång till LED tills ljuskällornas pris har 
sjunkit.  !

§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Fest/aktivitet  

Det blev ingen luciafest som det planerades för.  
Nu planeras i stället för en vårfest, liknande den på fotbollsgolfen för två år sedan.  
Preliminärt datum för festen är den 2/6. 

§ 9 Övriga frågor  
- Kommande Årsmöte  

Inget datum satt ännu, men under maj månads mitt/slut. 

- Verksamhetsberättelse 2017  
L-E har tagit fram ett utkast till denna. 

- Trafikverket huvudman väglyse kyrkvägen  
Informationspunkt gällande vad som är på gång kring väglysen i kommunal regi, att det kan bli 
aktuellt för trafikverket att överta ansvaret. För vår förening gäller det i så fall belysning längs 
kyrkvägen.  
Om trafikverket ska överta är det osäkert hur utfallet blir, då det finns krav som belysningen måste 
följa och det är kommunens ansvar att säkerställa kravuppfyllandet innan trafikverket kan överta, 
vilket i så fall skulle bli kostsamt för kommunen då åtgärder krävs.  
Detta skulle kunna leda till att belysningen längs kyrkvägen försvinner?  
Föreningen bevakar vad som händer med detta. 

§ 10 Nästa möte  
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte den 10/4 klockan 19:00 hos Ann-Sofie. 

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

_________________________ _________________________ 

Vid protokollet Ulf Jonsson Justerare Lars-Erik Söderström


