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Bäckvägens andra samfällighet 

Närvarande: Ulf Neldefors, Richard Engström, Mikael Blomqvist, David Wernersson

1. Mötet öppnas 

2. Närvarande 
enligt ovan

3. Föregående protokoll
-Årsmöte delvis genom poströstning.

4. Ekonomi
-Avvikande kostnader, spolning/filmning av dagvatten rör. 
-Lägre kostnader på bla gräsklippning möjliggör den kostnaden.

5. Övrigt
-Årsmöte. Poströstning enligt Villaägarnas direktiv på vissa viktiga punkter kommer snarast.
-Parkering. Inköp av skyltar. (Endast på markerade platser. Akta, lekande barn.) Speglar vid 

korsningar i området. Strecka områden som ibland, felaktigt, används som 
parkeringar (på städdagen). Se över möjligheten att ha stolpar vid infart i området, 
enkla att ta bort.

-Ersättningskrav för utebliven TV. En fastighetsägare (A) i området tillät inte ComHem´s 
tekniker att gå upp på vinden, för att dom skulle kunna säkerställa TV-sändning till 
huset jämte (B). Samfälligheten har gjort vad vi kan och kommer inte betala något 
krav.

-Övrigt
*Gräsklipparen, hjul löst. Det ligger på alla medlemmars ansvar att hjälpa till med de 
uppgifter som kommer under året mellan städdagarna. Medlemmar kan köpa, mot 
inlämnat kvitto, de reservdelar som behövs. Styrelsens uppdrag innefattar inte att 
serva och reparera samfällighetens egendom, mer än andra medlemmars.
*Flytt av ”kabelboxar/antenn”. Diskussion om hur vi kan säkerställa att samtliga 
medlemmar kan använda tjänsten som ingår i avgiften. Förfrågan, pga ovan dispyt, 
har gjorts till ComHem för att se om vi kan flytta ut samtliga kablar till utsidan av 
husen (hur dyrt ät det?). Även kontrollera eventuell laglig rätt att säkerställa att så 
leverantören skall kunna fixa fel och problem som uppkommer även om grannar är 
osams eller inte kan/vill öppna upp sitt hem.
*Utskick krav, samfällighetsavgift. Under inga som helst omständigheter får vi 
skicka ut fakturor eller påminnelser/krav gällande samfällighetens avgifter, innan vi 
har bestämt belopp på årsmötet. Om en medlem får ett sådant iaf, kontakta styrelsen 
så skall vi åtgärda det. OBS, all inbetalning till samfällighetens avgifter som bestäms 
på årsmötet, sker på frivillig basis fram till årsmötet. Därefter kommer de 
medlemmar som väntat med inbetalning få betala en klumpsumma på det som dittills 
skulle varit betalt om årsmötet hade varit som planerat i mars 2020.
*Släp. Vi kommer behöva ett nytt bokningssystem då det nuvarande kommer börja 
kosta pengar. Antalet bokningar av släpet i år, har varit högre än på många år.
*Nya boende. Vi kontakter mäklarfirmor så att dom vet vad vi vill ha för information 
vid försäljning. När vi börjar få den informationen kommer vi kunna välkomna nya 
medlemmar i ett tidigt skede via mejl.



6. Nästa möte
Efter sommaren

7. Mötet avslutat

Vid protokollet

Richard Engström Ulf Neldefors
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