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Protokoll från Styrelsemöte Stare Samfällighetsförening 2010-02-15 
 
Deltagare: Robert Rasmussen, Kajsa Oderbrant, Pelle Olausson, Jerker Lindhav 
 

1. Ekonomi 

Lånen: Jerker redogör för lånen. Pga att löptiden har gått ut, har de lagts om. 
Månadskostnaden för lånen är ungefär densamma som tidigare, vilket gör att budgeten 
inte behöver ändras. Dock har räntan blivit lägre och istället amorterar vi mer. 
Ekonomin är god. 

Avgifter: Det är fyra medlemmar som inte har betalt. Förutom XXXXX som inte har 
betalt något sedan föreningen bildades är det ytterligare tre. 

1) X 
2) X 
3) X 
4) X 

 

Frågan hur vi ska hantera medlemmar som inte betalar aktualiserades. Det är viktigt 
att vi bygger upp en rutin för hur det ska fungera, så att det fungerar över tid när 
styrelsens medlemmar byts ut. 

Beslut: Jerker arbetar fram ett förslag på hur vi ska hantera dåliga betalare.    

 

2. Vägunderhåll 

Snöröjningen: Styrelsens bedömning är att det har fungerat bra. 

Tjärndalsvägen: Besluts har sedan tidigare tagits gällande underhåll. Så snart vintern 
har släppt sitt grepp kommer åtgärder att vidtas. 

Beslut: Robert tar frågan vidare tillsammans med Jerry Johansson. 

 

3. Adress & Andelsregister 

Hur ska man på bästa sätt hålla listan uppdaterad? Jerker uppdaterar och underhåller 
den så gott det går. Vi pratade om att informationen till nyinflyttade borde bli bättre. 
Bland annat ska de få ett ark att fylla i aktuella adressuppgifter. 

Beslut: Pelle Formulerar ett ark som Robert skriver ut och delar ut. 

 

4. Trivselgruppen 

Pärmen – var är den? Malin undersöker 

Lekplats – Ingen bod och inga redskap anser trivselgruppen. 

Fotbollsplan – Styrelsen uppdrar till trivselgruppen att ta fram offert och förslag på hur 
vi kan grusa upp fotbollsplanen så att det går att spela boll. 

 

5. Kommunens tre tomter 

Ordförande Robert har inte hört något från kommunen. 

Beslut: Pelle kontaktar Lars Strandlund och kollar läget. 
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6. Övriga frågor 

Återvinning: Det planeras en återvinningsstation i den nya detaljplanen. Dock är det 
kommunens beslut om det kommer att bli någon eller om vi även i fortsättningen ska 
åka till Österöd. Risken med en ”egen” återvinningsstation är att den snabbt blir 
överfull och blir väldigt skräpigt. 

 

 

Sekreterare 
 
____________________________________ 
Pelle Olausson 
 
Protokollet justeras av ordföranden 
 
____________________________________ 
Robert Rasmussen 


