
 

 

 

SKILÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

PROTOKLL 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2021-09-12 på Fyrkanten 2 Riddarhyttan. 

Närvarande:  Magnus Jansson, Maud Widarsson, Benny Odell, Anders Lindskog, Astrid Bäckström via 

telefon. 

 

1.   Ordförande Magnus Jansson hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

 

2 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och arkiverades.  

 

3.  Skrivelser 

Benny rapporterade om två inkomna skrivelser. 

- Lennart Bergqvist har rapporterat att en lampa vid Bergåsvägen -  Smedstigen blinkar för 

att sedan slockna. 

Beslut: Anders kontaktar Kjellins El och kollar om de kan byta aktuell lampa. 

- Karin Bylén har rapporterat att ”Skogsgruppen” haft möte och vill ta del av det avtal som 

föreningen har med m4 för att se vad som gäller slyröjningen. 

Beslut: Benny fick i uppdrag att skriva till Karin och omtala vad avtalet avser. 

 

4. Ekonomi 

- Maud rapporterade gällande föreningens ekonomi. Det ser bra ut, några medlemmar har 

inte betalt årsavgiften. Betalningspåminnelse skickas ut nästa vecka. 

       Slyröjningen på område två blev dock dyrare än vad som var budgeterat. 

 

 

  



5. Rapporter från ledamöter. 

- Vägarna (Anders, Willy och Hans)  

Anders rapporterade att en skrapning har skett på vissa vägar.  

Dikesslåtter är på gång, Anders har varit i kontakt med m4. 

 

- Sveaskog (Astrid) 

Astrid rapporterade att inget nytt gällande skogsavverkningen. 

Astrid kommer att skriva till Sveaskog och påpeka att man inte grusade inom vårt 

område, utan det mesta var utanför mot badplatsen. 

 

- Ny medlem (Magnus) 

Magnus rapporterade att det var klart med fastigheten Övertjärn 1:3. Beslut har kommit 

från lantmäteriet. 

 

- Trädfällning (Benny) 

Benny rapporterade att den ”döda granen” Utterkullsvägen-Skilåvägen är fälld och 

bortforslad genom m4:s försorg. 

Även grannen utmed Utterkullsvägen, vid Hanssons garage är fälld. 

 

- Karin Bylén har meddelat vilka personer som ingår i den grupp man bildat, 

(Skogsgruppen) 

Karin Bylén, Karin Lindström, Ingrid Berlin, Lisbeth Westin och Anna Sjölund. 

 

- Fullmakt till årsstämman för att erhålla rösträtt. (Maud) 

Styrelsen har tagit fram ett förslag på fullmakt som skall användas vid röstning på 

årsstämman. Den gäller vid delat ägandeskap på fastigheterna. 

Magnus har kollat med REV vad som gäller och fått till svar att vid delat ägande skall den 

som närvarar på årsstämman erhålla fullmakt från den/de andra delägarna för att ha 

rösträtt. 

Fullmakten kommer skickas ut till medlemmarna samtidigt som kallelse och 

debiteringslängd skickas ut. 

 

6. Uppföljning av tidigare uppdrag i protokoll. 

- Benny tog upp det krav som Karin Lindström krävt vid årsstämman att Kohlswa  

Entreprenad tillskrivs gällande ersättning för den ”döda granen”. 

Beslut: Styrelsen beslutade att lägga denna fråga bakom sig eftersom det gått så lång tid 

och att Kohlswa inte fått chansen att åtgärda detta. Kontakt hade redan tagits med m4 

som åtog sig utföra arbetet. 

7. Övriga punkter att behandla. 

- Slyröjning för område 3 kommer att utökas och gälla även bakom fastigheterna 

-  Skilån: 21,40,43,44 och 17. 

 

 

8. Övriga frågor.: 

- Inga övriga frågor. 



       

9. Nästa möte 

- Nästa möte blir den 28 november 2021 via länk 

 

10. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

………………………………………………………  ……………………………………………… 

Magnus Jansson Ordf.   Benny Odell sekr. 


