
 

 

PROTOKOLL 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-12-12 hos Kristina Eriksson 

Närvarande:  Magnus Jansson, Georg Karperyd, Hans-Olof Lomm, Willy Malmberg, Kristina   
Eriksson och Benny Odell.   Anders Olsson, Teatermaskinen vid punkt 1A. 

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

1A.  Anders Olsson från Teatermaskinen är på besök och vill ta upp två saker, vägen och 
bredbandsanslutning. 
Gällande vägen så klargjordes det regelverk avseende underhåll på Skilåvägen som gäller. 
Olsson ville att man skulle titta på en helhetslösning när det gäller underhållet.  
Olsson fick styrelsen medgivande att forska vidare med detta. Han skall återrapportera till 
nästa möte. 
När det gäller bredband så trodde styrelsen att det var ett litet intresse att dra fram 
bredbandsanslutning till varje fastighet och det berodde på kostnaderna.  
Men även här fick Olsson möjlighet att titta på detta. 
Anders Olsson informerade också om att Teatermaskinen har Julmarknad den 19 december. 
 

2. Protokoll 
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. 
 

3. Skrivelser 
Magnus redogjorde för kontakten han haft med Skinnskattebergs Kommun och Länsstyrelsen 
gällande hastighetsbegränsningen inom området. Det ligger på en handläggare för tillfället 
och väntar på beslut. 
Se vidare mail som kommit från Länsstyrelsen. 
 
När det gäller det trasigt brunnslock som anmälts av Jan Hansson så visade det sig att Svevia 
bytt fel lock, men detta har troligtvis rättats till. Den vägtrumman som var igensatt skall 
åtgärdas vid nästa dikesrensning. 
 
Georg redogjorde för förändringar i avtalet med Vattenfall gällande en ökad kostnad för 
inköp av elcertifikat. Det blir en ökning med 1,5 – 2,0 öre/kWh från 1 januari 2016. 
 
Georg redogjorde för en skrivelse från Nordea gällande höjning av PlusGiro Företag, 450 
kronor till 600 kronor per år. Det gäller från 1 januari 2016. 
 

4. Ekonomi 
Georg meddelade att alla fastighetsägare har betalt årsavgift.  



 
 
Föreningens ekonomi. 
Postgirot: 81.716,03 
Sparkonto företag 825,77 
Sparkonto GA 4 38.461,46 
Sparkonto GA 5 60.229,88 
Total summa 181.233,14 
 
Georg redovisade att Vägsamfälligheten har skrivit ett avtal med Östmark gällande plogning 
och sandning. Det blev en ökning med 5% mot föregående avtal. 
 

5. Rapporter ledamöter. 
Kristina redogjorde för att Östmark har fixat till vid dammbygget. Det har även gjorts 
utdikningar. Kontroll skulle göras om grävningen slutförts nedanför Wedells tomtgräns. 
Willy påtalade att ”Bulletinen” nr 4 från REV inte fanns för nerladdning på deras hemsida. 
Det har varit problem med vårt lösenord, men det skall vara fixat. 
 

6 Övriga punkter att behandla. 
Kommunen har satt upp ett stängsel runt pumphuset och det kommer att låsas. Det är viktigt 
att vi få en nyckel till detta lås. Willy kollar detta. 
 

7 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

       8.    Nästa möte. 

Nästa möte blir den 20 februari 2016, kl: 10.00 hos Hans-Olof Lomm. 
 

9. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 
 
Ett stort TACK till värdinnan för kaffe med gott tilltugg. 
 
GOD JUL o GOTT NYTT ÅR 
 
 
 
……………………………………………………..  …………………………………………………… 
Magnus Jansson   Benny Odell 
Ordförande   Sekreterare  
 
 
  
 

 

 


