Styrelseprotokoll nr 2/2019 Bulldoggens samfällighetsförening, Norra
Sköndal

§ 12 Datum och plats:
2019-04-01 hos Kent, 19.00
§ 13 Närvarande:
Katarina Stenbäck Grim, ordförande
Annicka Wahlström, vice ordförande
Kent Johnson, kassör
Thomas Eriksson, sekreterare
Johan Larsson, ledamot

§ 14 Mötets Öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet som öppnat.

§ 15 Dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§ 16 Justering av protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 17 Ekonomi
Ekonomin är i god ordning.

§ 18 Rapporter och skrivelser
a) Liselott Stjernholm T 38, vill berätta lite om våra buskar på årsmötet - tanken bakom
val av buskar, varför och hur vi sköter om dessa tillsammans.
b) Henryk Wilczek T 28, undrar om man kan ta bort den bärande pelaren i garaget för att
ersätta den med en balk för att få en större garageinfart. Garagen ägs av samfälligheten
och pelarna är bärande. De ska inte heller ändras av estetiska skäl.
c) Henryk Wilczek T 28, undrar om man komma bygga bullerplank nu mellan långa
längan och Tyresövägen. Det ser faktiskt ut nu som Trafikverket satt fart på
byggplanerna igen för ”Bytesplats, Norra Sköndal”. Mer att läsa här;
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Vag-229bytespunkt-Norra-Skondal/
d) Kerstin Berntson V 127, undrar om vi på något sätt kan begränsa genomfartstrafiken i
vårt område. Det skräpas ner och inte sällan cyklar man väldigt fort. Vi får se vad
Vägverkets planer är. Kommer man lägga en gång/cykelbana mellan ett bullerplank
och Tyresövägen kan det säkert avhjälpa. Vi får även hjälpas åt att hålla området rent.
e) Ulf Hellström T 18, vill ha ett förtydligande på avsnittet ang långtidsparkering i våra
trevnadsregler. Besvaras under § 19.
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§ 19 Parkeringssituationen
Bilar som inte används ska inte stå parkerade på våra gästplatser. Vi äger dessa platser
gemensamt och därför kan inte enskilda medlemmar i föreningen lägga beslag på en av dessa
platser genom att flytta bilen nån gång ibland mellan olika P-ytor i området.

§ 20 Övriga frågor
Häcken: Nu inför vårstädningen den 23/4 kommer styrelsen köpa in jord samt ev nya plantor
för de inte överlevt vintern och nya pinnar att stötta med.
Bilar på gångvägarna: de ska hållas fria så att akuttransporter ska kunna komma fram. Det
finns även en hel del små barn som leker i området. Parkering på gräsmattor och gångvägar är
inte ok. Vare sig för boende eller besökande. Däremot måste man kunna köra in för att packa
för semestern eller lämna tunga gods.
Årsstämma: Vi kommer att hålla årsstämma den 24 april i Sandåkraskolans matsal.

§ 21 Mötets avslutande
Ordförande Katarina Stenbäck Grim förklarade mötet som avslutat klockan 21.15.

Vid protokollet

Justeras

Thomas Eriksson

Katarina Stenbäck Grim

