
 
Öjersjö Storegårdens samfällighetsförening 717908-4525 
 

Styrelsemöte nr 53: 
 
Tid: 4 Mars 2019, kl. 18.00 
Plats: Gemensamhetslokalen i Öjersjö 
 
Kallade: Ordinarie   
 Benny Ankar Stg 87  
 Mats Ådefjäll Stg 38  
 Fredrik Vestlund Stg 69   
 Christian Skaug Stg 32  
 Gunnel Walter Brf Ojersjo C  
 
 Suppleanter 

 Victoria Johannesson  Stg 46  
 Maria Lund Stg 5 (frånvarande) 
 
   
  
 
Dagordning: 
 
§1 Mötets öppnande  

- Ordförande hälsar alla välkomna.  
 

§2 Val av sekreterare för mötet 
- Christian valdes som mötets sekreterare. 

 
§3 Val av justeringsman till att jämte ordförande justera protokollet 

- Mats valdes som mötets justeringsman. 
 
§4 Godkännande av kallelse 

- Godkännes enhälligt. 
 
§5 Godkännande av dagordningen 

- Godkännes enhälligt. 
 
§6 Fastställande av föregående protokoll  

- Godkändes/fastställdes enhälligt. 
 

 

§7           Underhåll 
 

 
Skyddsplåtar för kablar vid garagen har åtgärdats. 
 
Ta in offert på byte av samtliga soprumsdörrar. Benny 
 



Skada upptäckt vid garaget vid Öjersjö centrum, ser ut att att vara orsakat av tömning vid 
återvinningsstattion. Ärendet har anmälts och ärendenummer har fåtts. Vi fortsätter driva för 
ersättning av den reperation som kommer krävas.  
2019-03-04: Ärendet fortsätter mot försäkringsolaget 
2018-12-05: Skada har reparerats, återstår att ansöka om ersättning från försäkringsbolag. 
Ansv. Fredrik 
 
Bygglovskontroll för flisplats har kontrollerats och visar sig krävas.  
Kontrollera om bygglov även krävs för P-plats, Mats kollar med kommun. 
2019-03-04: 
Ärendet parkeras. 
2018-12-08: 
Bygglov krävs, beslut om hur gå vidare avvaktas till senare möte. 

 
 

§8 Skötsel av området 
 

Flisupptag förväntas vid månadsskiftet mars/april. 
Vårkontainer planeras månadsskiftet april/maj (kommer upp på anslagstavlan). 
 

 
§9 Ekonomi 
 
 
-  Ekonomi god. 
 

 
§10 Lokaler 
 

- Gemensamhetslokalen 
Benny har i nuläget hand om utlåningen av lokalen men har inte längre möjlighet att ta hand 
om det. Person som är intresserad av att ta hand om detta istället för Benny får gärna höra av 
sig till styrelsens email.  
Kevin tar med sig frågan till Brf och kollar om intresse finns att hålla i detta. 
2019-03-04: Inget intresse har anmälts 
2018-12-05: Inget intresse har anmälts 
 
Info: Motion inkommen från Brf att köpa lokalen, går med i utskick inför stämman.  
 

§11 Säkerhet i området 
 

Införande av P-vakter har inneburit bättre ordning. 
 
§12 Information från Brf och frågor 
 

- Träd framför Storegården 33, önskemål om att beskära, se till att det tas med i 
våröversynen. Benny 

- Soprumsdörrar, se beslut noterat på ”Underhåll” att ta in offert på byte av samtliga 
soprumsdörrar 

- Lövrensare i stuprören, görs kontinuerligt. 



- En ordinarie ledamot och en suppleant från Brf för deltagande på möten är i enlighet 
med stadgarna 

 
 
§13 Övriga frågor 

 
Förfrågan om parkeringsplats för funktionshindrad: 
  
2019-03-04: 
Inget nytt har inkommit i ärendet. Se bakgrund i protokoll daterat 2018-12-05. 
 
Förslag på datum för stämman: 2019-04-15 kl 18.30 i Navet. Se till att boka. Christian 
 
Se till att kallelser kommer ut mm v.12 2019. Ansv. Benny & Mats  
 
 
§14 Nästa möte 
 
2019-04-15  kl.18.30 i Navet. 
 
 
§15 Mötets avslutande 
 
 
 
 

 
Ordförande: Benny Ankar Datum: 2019-03-04 
 
 

   
_______________________  
Justeringsman: Mats Ådefjäll  Datum: 2019-03-04 
 
 

   
________________________  
Sekreterare: Christian Skaug   Datum: 2019-03-04 


