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Tid:

Plats:

Ncirvarende:

Ej ndrvarande:

Måndagen den 26 juli 2021 kl. 18.00

Hos Rolf Elsrud, Blciclcsvqmpsvcigen 20

Lars-Inge Carlsson (LIC), Ordfc;rande
Gunnar Gustafson (GG), Vice ordftrande
Rolf Elsrud (RE), Kassör

Stefan Tidholm (ST), Selcreterare
Jan Hörman (JH), Ledamot
Pontus ltlorlin (PItt), Suppleant
Sofia Pettersson (SP), Suppleant
Dan Lidström (DL), Suppleant
Erik Nordlund (EN), Suppleant
Emma Bj örklund Gustafsson (EB), Valberedningen
Lars Henriksson (LH), Valberedningen

s1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

Vi be_klagar den dåliga uppslutningen och bristen på meddelande att man
uteblir.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns utan ändringar.

Genomgång / godkännande av föregående protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes utan ändringar.

Skrivelser/rapporter
lnga skrivelser har inkommit.

Dränering av diket Brunsoppsvägen 8 är genomförd. Kvarstår
lagning av asfalt. Lars-lnge kontaktar Kennerberg, som beställer
jobbet.

Asfalten vid utfarten Kantarellvägen/Gamla Hjälmarvägen börjar bli
sliten. Lars-lnge tar in kostnadsuppgifter.

Vi har skrivit ett avtal angående intrång med EoN. EoN har anslutet
Björksoppsvägen 78. Ersättningen är utbetald.

Vi har gjort ett avtalsservitut med fastighetsägarna tillAlmby 13:262
för.att få utnyttja tomtmarken i nordvästra hörnet av fastighåten till
körbana. Anledningen är att fastigheten sträcker sig ut i iorbanan på
Fårtickevägen.
som kompensation har samfälligheten anragt en parkeringsplats för
fastighetsägarna på fastigheten.
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S 5 Ekonomiska läget
Rolt rapporterar att budgeten är i balans.
Ekonomisk ställning per 2021 -07 -26

Saldo Budget Förbrukat

Kassa 350.00
Plusgiro 652,747.77
Sparkonto 80,958.62
Asfaltfond 172,596.52
Reservfond 651,584.00

Summa 1,559,226.91

Skulder
Gräsklippning,
dränering,
avtalsservitut. 44,077.00
Fodringar 0.00

omkost. -5,926.90 z4,oao.00 29,926.90
Vägkonto 100,s31 .00 230,000.00 129,469.00
Asfalt 0.00
Cykel 29,638.00 30,000.00 362.00
Grön 17,476.14 3o,ooo.oo 12,529.80
Belysning 6,310.00 35,000.00 29,690.00

S 6 Vägstatus

sabotage av vägspegeln i hörnet av Kantarell-/Fårtickevägen. Någon
riktar om den så att den inte gör nytta. Om inte sabotaget upphör
kommer det att polisanmälas.

o Vägarna är av god kvalite. Varken sladdning eller grusning torde bli
aktuellt i höst.

S 7 Arsmötet

o Datum blir 26 augusti klockan 18.00.

o Anmälan krävs.

o Plats blir Internet. lnstruktioner skall skickas ut i god tid till de som
har anmält sig.

o Rolf skickar ut kallelse tdag (2617) via hemsidan, mail och Facebook.
Vi sätter upp några kallelser på anslagstavlorna.
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PROTOKOLL FëRT VID STYRELSEMëTE 1 
HEIMDAL-SKOGSBACKENS SAMFÂLLIGHETSFëRENING 
RE 120210126 3.e styrelsemotet § 1 - 1 O

• Styrelsearvodet diskuterades. Det har legat oforandrat i ett antal âr,
sâ det ar dags att justera det.
Fôrslag: Arvodet fôr ordfôrande hôjs frân 3,000: - till 4,000: -

fôr kassôr frân 4,000: - till 5,000: -
môtesarvodet frân 200: - till 300: -
for kassôr frân 750: - till 950: -
externa uppdrag frân 200: - till 300: -
for utfôrt arbete per timme frân 100: - till 150: -

• Valberedningen var inte narvarande. Skall hitta kandidater fôr
avgâende:

■ Stefan - sekreterare
■ Gunnar - vice ordfôrande
■ Jan - ledamot - valdes 2020 pâ 1 âr
■ Pontus - suppleant
■ Dan - suppleant
■ Antti - revisor
■ Thomas - revisorssuppleant
■ Lars - valberedning

§ 8 ëvriga frâgor 

• En arbetsdag skall planeras under hôsten. Fâr planeras pâ
kommande styrelsemôte.
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Följande externa möten har genomförts sedan foregående möte
(=period), vilket är grund för ekonomisk ersättning.

o Inga nya externa möten.

Antal möten
perioden

Ers.tim
perioden

Antal möten Ers.tim
2020-2021 2020-2021

ackumulerat ackumulerat

se Nästa möte
Tisdagen den 24 augusti klockan 18:OO.

Hos Stefan Champinjonvägen 9.
Uppsummering och avstämning inför årsmötet.

Mötets avslutande

Ordförande förkla rar mötet avslutat.

Vid protokollet

s10

Kassör (RE)

Ledamotl (GG)

Suppleantl (PN)

Rolf Elsrud Lars-lnge arlsson
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