
Dona Samfällighetsförening 
716444-3157 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 20211121 17:00 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Lars-Inge Carlson, Mats Hagberg, Micael Nilsson, Lars Lindebäck, Ljubi Nygren   

 

Dagordning 
 

Mötets öppnande 
Gert-Ove hälsar alla välkomna. 

Godkännande av dagordning 
Godkänns 

Genomgång av föregående protokoll 
Gert-Ove kollar med Anders Axelsson. 

GM Plåt har lämnat offert för SV garagetak. De kommer att sköta allt med respektive fastighetsägare 

inklusive rotavdrag vilket är väldigt bra. Ungefär 12500:- per garage blev det. 

Hålet i marken är fortfarande inte åtgärdat utan det tas till våren. 

Ljubi och Holger fixade skottkärrorna.  

Ekonomirapport 
Saldot är c:a 814941:- inklusive pengarna på Collector. 

Tömningen av komposten blev 6000:- denna gång.  

Uppföljning efter städdagen 
Det gjordes vad vi kunde 

Laddning av elbilar 
Japp 

Övriga frågor 
Lars-Inge tar kontakt med Mikaels Grävtjänst angående snöröjning. 

PostNord vill sluta dela ut post vid husen och i stället placera postmottagningsanordning vid infarten. 

Mats tycker att vi ska protestera mot detta beslut. Kan vi börja med att titta på hur alla postlådor sitter 

idag så kanske man kan förbättra något där. 

Elbilsladdning – Mats har precis innan mötet mailat ut lite info om ChargeNode som verkar intressant. 

Han nämner att vi kanske skulle engagera någon utanför styrelsen som kan undersöka och driva 

laddfrågan då den blir mer och mer komplex. Gert-Ove börjar med att beställa en offert. 

Ljubi nämner att betongfundamenten runt deras carport börjar bli dåliga. Några har rämnat och några 

har sprickor. Han ska kolla på de andra också för att se om man kan få en gemensam upphandling i 

samband med åtgärd.  

Lars pratar om att i samband med att garagen byggdes så togs det fram ett antal gästplatser inom 

varje område. Han anser att det inte ska stå bilar från andra områden på dessa platser utan de får stå 

på sina egna platser eller utefter vägen på de platserna. Vi diskuterar om att det ibland råder rena 



vilda västern när det gäller parkering på området i synnerhet under sommarhalvåret men också i 

samband med högtider. Gert-Ove skriver ihop någon form av information att skicka ut.   

 

Nästa styrelsemöte inför årsmötet inklusive 
23/1 2022 klockan 17:00 

 

 

Vid protokollet: ___________________  Justeras: _____________________ 

 Lars-Inge Carlsson                  Gert-Ove Forsberg 


