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Summering av styrelsemöte 2021 05 26 

Det första mötet efter årsstämman hälsade vi två nya styrelsemedlemmar välkomna i gänget – 

Annika Astermark och Christer Lundberg. Annika har tackat ja till sekreteraruppdraget och 

Christer till att vara föreningens kassör.  

Hugo rapporterade att det var 63 medlemmar som lämnat in sina poströster till årsstämman. 

Inga överraskningar vad gäller resultatet, ansvarsfrihet beviljades. Motioner om laddstation 

för elbilar samt hundrastgård avslogs medan skogsvårdsplanen godkändes liksom att styrelsen 

fick mandat att inleda och genomföra upphandling och installation av ett styr- och 

övervakningssystem under innevarande år (2021) av ett styr- och övervakningssystem för 

vattenverket. 

 

Öppet forum – ett tillfälle för medlemmar och styrelse att träffas för att byta tankar och 

synpunkter på ett informellt sätt – skall vi ha även i år. Det blir lördag 7 augusti mellan 9-11. 

 

Vattenförbrukningen är för närvarande högre än normalt. Möjliga förklaringar är ökande antal 

permanentboende, fler som arbetar hemifrån samt nyproduktion. Rengöringen av poolen inför 

säsongen är klar men pga. högre vattenförbrukning måste påfyllningen ske i långsam takt. 

Service och uppdatering av solaggregatet är också gjord, förhoppningsvis kommer det att 

förbättra uppvärmningskapaciteten för solpanelerna.  

 

Strategin kring förändrat elavtal diskuterades, nuvarande 5-årsavtal går ut 21 08 31. Vi 

beslutade att säga upp nuvarande avtal och övergå till rörligt avtal med 1 månads 

uppsägningstid med samma el-leverantör. Vi fortsätter att följa vad som sker på marknaden 

med beredskap att ändra avtalet.  

 

Vattenverket; I och med föreningsstämmans beslut kan vi nu dra i gång arbetet med att 

precisera det nivåindelade förfrågningsunderlag som skall användas vid upphandlingen. De 

leverantörer som är intresserade av att lämna anbud skall också bjudas in att på plats 

undersöka vår anläggning för att kunna bilda sig en uppfattning om möjliga lösningar mm. 

Ambitionen är att intresserade leverantörer skall få förfrågningsunderlaget före 

semesterperioden. Den arbetsgrupp som jobbar med detta består av Göran, Andreas, Christer 

samt Hugo. 

 

En annan prioriterad fråga är hur den framtida organiseringen av drift och underhåll av 

samfällighetens anläggningar skall lösas. Till hösten tar en arbetsgrupp bestående av Göran, 

Martina och Hugo fram ett förslag på lösningar. 

Vi behöver också se över vår hemsida, dels för att ”modernisera”, dels för att minska 

sårbarheten genom att fler i styrelsen kan administrera den. De som jobbar vidare med detta är 

Annika och Göran med stöd av extern rådgivare eller webbdesigner.  
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