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PRÄSTOSTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 
PROTOKOLL 5-2, 2022 

 
STYRELSEMÖTE 

PLATS:  Kvarterslokalen 63:an 

DATUM:  Måndag den 2022-10-03, kl. 18:00 

NÄRVARANDE:   Birger Mattsson, Matilda Tapani, Ulf Johansson (Bostaden), Joel 

Dahlberg, Ove Persson samt Leif Johansson 

 
 

5.1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Birger Mattsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

5.2. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Inga synpunkter på föregående protokoll som läggs till handlingarna. 

 

5.3. EKONOMI 

Månadsrapport: Ingen kvartalsrapport denna gång. Matilda informerade att ekonomin ser 

bra ut och att arvoden är på väg att utbetalas. En faktura för utomhusbelysningen har 

inkommit från Nordströms. Det är bra ifall det finns en preliminär budget till nästa möte. 

Aspia, moms på avläsning: Ett möte den 4 okt är inplanerat med Aspia. 

 

5.4. KVARSTÅENDE FRÅGOR 

• Fibernätverk, GA3: Arbetet pågår. Asfaltering är på gång. Stensättningar återplaceras till 

våren. När allt är klart ska det göras en besiktning/översyn. Vårt Kabel-TV avtal med 

Tele2 är uppsagt nyligen. 

• Laddplatser el-bilar: Det saknas fungerande fiberanslutning och därför fungerar det inte.  

• Radhusägares faktura: Styrelsen ändrar sitt tidigare beslut kring internet-reparationer 

och behandlar tre ärenden på samma sätt dvs. utan kostnad för radhusägare eftersom 

El&IT har övergått till att kostnadsfritt låna ut fiberkonvertrar. Ove kontaktar en 

radhusägare om beslutet. 

• Inköp av kopiator: Frågan kvarstår till nästa möte. 

• Garagetakbyte VNB: Takbyte pågår och hängrännan blir skarvad. Kostnaden blir 

15.000kr lägre än offert tack var den plåt vi valde.  

• Cementblock nedanför lekparken vid Y.v. 47-49: På grund av jordtrycket lutar några 

block ut mot passagen vilket kan vara en risk. Offert begärs från 2-3 firmor.    

• Orienteringsskylt: Det är klart och fakturan har kommit. 

• Linbanan i lekparken: En balk på linbanan behöver bytas. En ny är beställd. 

• Målning av lekparker: Träkonstruktionerna på lekparker behöver målas. 15.000kr tas 

upp för det i budget för 2023. 

• Allmänningen Y.v. 27-29: Området verkar tillhöra Samfälligheten. Det finns markeringar 

på brunnslock och staket samt kartor över samfälligheten som visar var tomtgränsen går. 

En fastighetsägare kontaktas. Gräsmattan måste återställas.   

 

5.5. OFFERTER 

Ingen offert har inkommit till detta möte. 
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5.6. POST OCH SKRIVELSER 

Postnord har kommit med ett erbjudande om en gratis paketbox att placera utomhus på 

området. Styrelsen är positiv och föreslår en placering vid garagegaveln intill Undercentralen. 

 

VAKIN har kommit med en enkät som ordförande besvarat att vattenförbrukningen 

registreras med ett föråldrat system. VAKIN levererar kallvatten vars kostnad fördelas lika på 

alla oberoende av förbrukning. De tar också hand om dagvatten.    

 

5.7. ÖVRIGA FRÅGOR 

• Höststädning: Två containrar finns utplacerade under v.40. Där får enbart trädgårdsavfall 

slängas t.ex nerfallen frukt, löv, gräs, grenar etc. Ingenting annat får slängas där. 

• Norra skogsdungen med stor lekplats: I skogsdungen får varken hushållsavfall eller 

trädgårdsavfall slängas. Avfallet attraherar råttor och möss som vi inte vill ha på området. 

Barn kan få för sig att leka bland avfallet. Den/de som kastat avfall där uppmanas att 

omgående städa bort det till återvinningen resp. container för höststädning.  

  

5.8. INFORMATION 

• Information om takbyte på radhusen: Informationsmötet med VNB den 28 sept var 

välbesökt och många frågor och synpunkter diskuterades. VNB vill helst att alla fyra 

fastigheter i en huskropp byter tak samtidigt. Sen i våras har priset per radhus ökat från 

170.000kr till ca.230.000kr per radhus.  

Alternativ till totalt takbyte kan vara en eller flera av följande åtgärder: enbart besiktning - 

reparation av enbart trasiga delar t.ex spruckna tegelpannor - reparation av underlag men 

behålla de gamla tegelpannorna - måla/ ytbehandla tegelpannorna för att täppa till porerna.  

Kända besiktningsfirmor är Bosyn, Anticimex och Ångpanneföreningen. Styrelsen 

återkommer i ärendet till våren.   

• Trygghetsvandring: Den 4 okt i skymningen efter kl.18 genomför Polisen, BRÅ och 

Bostaden en så kallad trygghetsvandring i området.  

 

5.9. NÄSTA MÖTE 

Nästa styrelsemöte blir söndagen den 30 oktober 2022 kl. 18.00. 

 

5.10. MÖTET AVSLUTAS 

Ordförande Birger Mattsson förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

__________________________                        

Ove Persson, tillfällig sekreterare           

 

Protokolljusterare: 

 

 

_______________________   _____________________________  

Birger Mattsson, ordförande  Matilda Tapani, kassör 

 

Det underskrivna originalprotokollet förvaras hos ordinarie sekreterare. 


