
 
Protokoll 6/2021-2022 fört vid styrelsemöte den 29 november 2021        
kl. 18.00-20.00 
 

 
1. Mötets öppnande:               
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
2. Dagordning                               
Utsänd dagordning kompletterades och godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
3. Protokoll 5/2021-2022 godkändes och lades till handlingarna. 
 
4. Ekonomisk redovisning från kassören: 
    a)  Driftkonto:                    1 101 356 
    b)  Obetalda räkningar:            326 295 
    c)  Fondkonto:                   3 791 508 
    d)  Låneskuld:                     9 406 27 
    e)  Obetalade månadsavgifter:      Inga  
    f)   Antal anmälda ägarbyten      Inga 
    g)  Budgetuppföljning lämnades. Justering till nästa  
        möte 
   
5. Rapport från ALLA kontaktpersoner/ansvarsområden. 
   Garagekontroller skett, skräp i garage rensat, u.a efter påminnelse. 
   Tipplucka på sopcontainer vid vinkelhusen uppfälld, inrapporterad  
   kvällstid 23 nov. Åtgärdats av AÖS den 24 nov           
   Kabel-tv störning hos nyinflyttad, kontakt förmedlas till ansvarig kabel-tv                        
   företag. 
   Skada på husvagn uppställd på förhyrd plats. ”Betongsugga” kommer  
   att utplaceras till våren för att förhindra nya skador          
        
6. Inkommen post:  
   a) Tidningen Villaägaren. Nr 5:21  
 
7. Rapporter  
   a) Parkeringskort för 2022, utdelning 28- 29/12 + en ytterligare tid i  
      januari 2022. Mer information var god se hemsidan.  
    b) Väghinder, vintertid, var god se hemsidan. 
    c) Jonny/Sigvard rapporterade från en sammankomst med 
       samfälligheter i Södra Ryd 28/12-21, (plats Myggans samfällighets-  
       lokal). Vid mötet diskuterades gemensamma ”problem, som t.ex.,  
       el-stolpar, parkeringsproblem, trafik i området, snöröjning, sommar- 
       underhåll, städdagar, medlemmars engagemang i sin samfällighet 
       m.m. Alla närvarande överens om att ha en ny träff inom ett halvår. 
 
 



   d) Nytt el-avtal, fast pris, på föreningens 5 fem elmätare är tecknade 
      t.o.m 2023-12-31 
   e) Förenings STÄMMA är bokad till den 26 mars 2022. Kallelse kommer  
     att delas ut till alla medlemmar i vecka 48, samt anslås på hemsidan 
     och på kvarterslokalens anslagstavla. 
   f) Sigvard rapporterade från en informationsträff med Skövde Grann- 
     samverkan. 
 
8. Åtgärdsplan  
   Åtgärdsplan gås igenom och arbetsuppgifter fördelades. 
 
9. Övriga frågor 
   a) Information till medlemmar angående kallelse till stämman 2022, 
      motioner till stämman 2022, samt parkeringsregler m.m delas ut till 
      alla medlemmar under vecka 48. 
 
10. Nästa styrelsemöte är 2021-12-15. Därefter är inbokat; 220110,  
    220124, 220214  
  
11. Avslutning 
    Mötet avslutas Kl:20.00 
 
 
 
 
 
 
Sigvard Eriksson.                                       Lennart Eriksson. 
ordf              sekr 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


