
Styrelsemöte i Hästmyrans Samfällighet den 20 augusti 2019 

Plats: Nils Anderssons Gata 11, Bunkeflostrand 
Närvarande: Bibbi Schunnesson, Stefan Fält, Dan Cederquist, Anders Hammar, Alexander 
Berglund, Magnus Liljeberg 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Kallelse har skett i behörig 
ordning. 

§ 2 Protokollförare 
Anders Hammar valdes till sekreterare. 

§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. Angående A-brun utanför Nils Anderssons Gata 20 så 
har inget nytt läckage förekommit. 

§ 4 Ekonomi 
Fortsatt god ekonomi i föreningen. Fakturor för 2:a halvåret med förfallodag 2019-08-31 
utskickade. 

§ 5 Hemsidan 
Tre förslag till ny hemsida presenterades. Styrelsen beslutade att gå vidare med ett av 
förslagen. Facebook-integration ej möjligt då samfällighetens grupp inte är öppen för alla. 
Delar av gammalt materialet från befintlig hemsida kommer att flyttas över till den nya. 

§ 6 Städdag / sommarskötsel / döda träd 
Nästa städdag kommer att hållas den 15 september 2019. Inbjudan skickas ut via mail. 
Sommarskötsel fungerar bra. Styrelsen är mycket nöjda med Greenwells arbete. Ingen 
åtgärd just nu angående döda träd. 

§ 7 Extra föreningsstämma - ny valberedning 
Fortsatt vakant plats i valberedningen. Extra föreningsstämma planerad i samband med 

nästa städdag. Inbjudan skickas ut via mail. 

§ 8 Belysning 
Översyn av belysning i området kommer att ske. 

§ 9 Nyinflyttade 
Tre fastigheter i området har bytt ägare under sommaren. Styrelsen hälsar alla nya 
medlemmar välkomna till samfälligheten. 



§ 10 Övrigt 
Styrelsen vill påminna alla att se över sina tomtgränser vad det gäller växtlighet. Var och en 
ansvarar för att det är klippt och rensat runt ens tomt. Detta gäller inom området likaväl som 
för tomtgränser ut mot Gottorpsvägen, Per Josephssons Väg samt cykelbanor. 

§ 11 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte hålls den 3 oktober 2019 kl 18.30 på Nils Andersson Gata 19. 

§ 12 Avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

Bibbi Schunnesson 
  1 
Anders Hammar 


