
Protokoll styrelsemöte 2019-09-24 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 24/9 2019 kl. 19.00 hos Monica. 

Närvarande  

Lars-Erik Söderström 
Ove Olofsson (del av tid)  
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: Ordförande jämte vice ordförande 
Då vice ordförande ej är närvarande justeras protokollet av ordförande och Mia Sten-Handler. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll; styrelsemöte 20190807 
Föregående protokoll gicks igenom utan synpunkter. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen efter tillägg av två övriga frågor och att §7 och §8 
byter plats.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel  

Medlemsintäkterna uppgår hittills till 16 000 SEK, avgift har inkommit från 66 fastighetsägare 
(vissa har erlagt enligt tidigare år 300 SEK, därav differens) och 18 fastighetsägare har inte 
betalat. Det föreslås att föreningen skickar ut påminnelse till de som inte erlagt avgift. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 61 872 SEK, varav kommunens driftbidrag inkommit á 7824 SEK.  

- Kommande fakturor 
Under hösten kommer utgifter för underhåll av armaturer på uppskattningsvis 18 000 SEK, samt 
för att rikta stolpar och byta staglina för belysning vid skoterledsöverfarten som uppskattas till     
7 000 SEK. 
Kalaset 6/9 gick inte med nollresultat, Mia återkommer med uppgift till nästa möte på hur mycket 
minus det blev för att föreningen ska kunna gå in och täcka upp (upp till 20 SEK/kuvert). 

§ 7 Aktivitetsgruppen 
- Summering efter kalaset 6/9  

Det blev en lyckad tillställning på fotbollsgolfen med 57 personer närvarande.  
Mia riktar ett stort tack till alla som hjälpte till med förberedelser samt ett särskilt tack till Maggan 
och Helena för hjälp med städning och diskning dagen efter!  
Inför nästa års kalas behöver vi ta höjd för att det kan bli upp emot 70 pers. Logen på 
fotbollsgolfen rymmer ca 45 pers så det kan behövas fler tält eller motsvarande utanför.  
På kalaset framfördes även önskemål på en fest under vårsidan.  !



§ 8 Väglyset 
Det konstateras att ett flertal av de belysningspunkter som reparerades hösten 2018 har slutat att 
fungera. Orsak till detta är oklar men kommer att följas upp.  
Det bestäms också att föreningen till nästa år ska påbörja planering av underhåll tidigare för att vi 
inte ska komma så långt in på hösten innan belysningspunkterna åtgärdas. 

- Fel och brister  
- Staglinor & nerkörda stolpen KJ 23 
Ove S har försökt få kontakt med Z-signaler utan resultat. Ove O hjälper till att jaga på i samband 
med beställning av kommande reparationer på belysningspunkter. 

- Reparationer 
Förra året åtgärdades samtliga belysningspunkter på Lundgatan (11 st), Garbovägen (5 st) och 
Pumpmakargränd (12 st) samt därtill 6 st punkter utspritt på övriga området. Totalt 34 punkter för 
ca 17 000 SEK.  
Följande 32 belysningspunkter kommer att ingå i årets beställning till Z-signaler som ombesörjs 
av Ove O: 
- KJ 1—>KJ 22; KJ 28; KJ 38 (Karl Johans väg) 
- LG 03; LG 09 (Lundgatan)  
- GV 03 (Garbovägen)  
- PG 02; PG 10; PG 11 (Pumpmakargränd)  
- HV 5 (Håkanstavägen från Sörbyvägen)  
- SV 13 (Sörbyvägen från Sörbygården)  
Därtill ska KJ 23 åtgärdas som försäkringsärende, se ovan. 

§ 9 Övriga frågor  
- Karta över brevlådor 

Ulf föreslår att vi ritar in de brevlådor som ingår i föreningens upptagningsområde på kartan med 
belysningspunkterna, för att underlätta vid utdelning av kallelser och information så att inga 
brevlådor glöms bort. Ove O tar på sig att rita in ett förslag på kartan till nästkommande möte. 

- Utvecklingsplan Brunflo 
Ove O deltog i kommunens möte 24/9 om framtida utveckling av Brunflo, i gruppen för 
kommunikation som exempelvis gång- och cykelvägar, säkra övergångar vid E14 mm.  
Inga direkta kopplingar till vår förening, men intressant att följa utvecklingen. Nästa möte är 20/1 
där kommunen ska redovisa förslag till åtgärdsplaner. 

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 19/11 kl 19 hos Ove O. 

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

_________________________ _________________________ 

Vid protokollet Ulf Jonsson Justerare Lars-Erik Söderström

_________________________ 

Justerare Mia Sten-Handler


