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Styrelsemöte 3 december 2020 - en summering 
Även detta möte, det femte under hösten, genomfördes digitalt. Nedan summeras det 

viktigaste från detta möte. När protokollet är klart finns det i sin helhet i en pärm i 

klubbstugan. 

 

• Vi noterade att det fortfarande saknas personer som vill engagera sig i styrelsen 

kommande verksamhetsår. Du som är nyfiken på hur det är att vara med i styrelsen – hör 

av dig till någon av oss eller till valberedningen (se fliken ”styrelsen” på vår hemsida). 

Vill du vara med på ett styrelsemöte för att se hur det går till är du välkommen – hör bara 

av dig till någon av oss. 

• Några medlemmar slirar konsekvent med att betala medlemsavgiften. Nu beslutade vi att 

ärendet för gå till inkasso redan efter en påminnelseför dessa medlemmar (rutinen är två). 

• I anledning av arbetet med en ny debiteringsmodell diskuterade vi hur vissa kostnader 

skulle fördelas. Enligt anläggningsbeslutet 2002 06 02 skall samfällighetens kostnader 

delas upp i två delar – dels det som avser kostnader för ”drift och underhåll av vatten och 

avloppsförsörjningen”, dels övriga kostnader ”för anläggningens utförande och drift”. Av 

samfällighetens årliga kostnad på ca 2 mkr kan ca 1 mkr enkelt hänföras till VA och 0,5 

mkr lika enkelt till övriga kostnader. Men dessutom finns kostnader som inte självklart 

kan hänföras till någon del. Hit hör i första hand HSBs förvaltning, vaktmästare, 

styrelsearvode, försäkringar, diverse, totalt ca 0,5 mkr. Visserligen talar den totala 

kostnadsfördelningen (1 mkr på VA) samt det faktum att vattenfrågorna tar stor plats i 

styrelsearbetet för en fördelning där en större del läggs på VA men, efter avslutad 

överläggning, beslutade vi att de övriga kostnaderna skall fördelas lika. 

• Vi beslutade också att vårt dokument ”rutiner för drift och underhåll av vår samfällighet 

skall läggas ut på hemsidan. Syftet med rutinerna är dels att synliggöra vad som behöver 

göras för att samfälligheten skall skötas på ett bra sätt, dels fungera som arbetsinstruktion 

och dels också vara ett bra underlag vid eventuella, framtida upphandlingar av tjänster. 

• Frågan om problemfastigheter har dykt upp igen. Vi konstaterar återigen att det är 

Jordabalken som gäller vilket innebär att problem mellan exempelvis grannar måste 

hanteras av de som är berörda, inte av samfälligheten. Det är bara när det är fråga om 
obestridlig sanitär olägenhet som samfälligheten kan gå vidare i ärendet för kontakt med 
kommunen.  

• Vår hjärtstartare i klubbrummet har tyvärr fått fötter. Eftersom det inte varit något inbrott 

får samfälligheten ta hela kostnaden för en ny. Sura pengar! 

• Tre förslag till ”välkomnande skyltar” vid centrumanläggningen presenterades. Vi valde 

ett av dem och beslutade att beställa tre stycken för placering vid lilla trappan vid 

barnpoolen, vid ”ingången” på södra sidan av byggnaden samt vid ”ingången” vid 

fotbollsplanen. 

Som vanligt påminner vi också om att det är viktigt att du rapporterar avvikelser när det gäller 

vattnet till vattenforbrukning@hotmail.com samt om att du som har förslag på hur något som 

hör till vår samfällighet kan förbättras, hör av dig genom ett mejl, styrelsen@vastersjon.se. 

//Styrelsen för Västersjöns samfällighetsförening 
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