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Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-10-27 

Tid: 20:00 

Plats: Telefon-/Onlinemöte 

Närvarande: Martin Andersson, Robert Jonsson, Jenny Jonsson, Jonathan Wogenius och Arne Nordin 
 

§ 29 Mötets öppnande 

Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 

§ 30 Besiktning av lekplatser 

Vi genom en certifierad firma genomfört en besiktning av samtliga lekplatser. Vi har ett 
besiktningsprotokoll på samtliga lekplatser och vi kommer baserat på detta sammanställa en 
åtgärdsplan. Åtgärdsplanen planeras att presenteras på kommande årsmöte. 

§ 31 Medlemsuppgifter 

Vi har tagit fram ett formulär på vår webbsida där uppgifter kring hur information, protokoll och 
fakturan ska skickas ut kan anmälas och uppdateras. 

§ 32 Inför vintern 

Nu när vintern närmar sig så påminner vi om att gungor behöver skruvas ner och läggas i 
gemensamhetsförråden. Passa även på att ta bort de farthinder som finns utlagda. 

Inför snöröjning så finns det snökäppar i gemensamhetsförrådet på Lagmansvägen 1-77 som kan 
användas för att markera ut hur långt ut de kan ploga. 

§ 33 Belysning utanför vår samfällighet 

Vi kommer ta en kontakt med Östersunds kommun för att trycka på gällande utbyte av de trasiga 
lampor som finns längs gångvägen upp mot kyrkan, Kastal- och Lagmansvägen. 

§ 34 Installation av laddboxar 

Då flera frågor har kommit in till styrelsen gällande hur installation av laddboxar kan ske. Vi har 
diskuterat detta och gått efter gällande beslut från tidigare årsmöte och följande gäller. 

Vid installation av laddbox krävs godkännande av styrelsen då åverkan sker på de gemensamma 
garagen. All kostnad för både installation och laddbox står hushållet för. 

 Vid kallgarage där det finns egen elledning från hus till garage beställs laddbox av de boende 
själva. All el som används för laddning går på den boendes egen elfaktura. 

 Vid varmgarage sker debitering av elkostnad baserad på avläsningar från laddboxen. Den 
laddbox som kan installeras heter Chargestorm Connected med Typ 2 kontakt (ansluts med 
3,7 kW). 

 

§ 35 Varmgarage 

För de hushåll som har garage där värmefläktar sitter så är det viktigt att inget står i vägen. Vi har 
upptäckt att det finns hyllor osv som hindrar värmen att sprida sig i garagen. Vi genomför just nu en 
inventering av hur inställningarna är på fläktarna. 
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§ 36 Nästa möte 

Den 15/12 kl. 19:00 hos ordförande. 

 

Jonathan Wogenius, Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-10-27 


Tid: 20:00 


Plats: Telefon-/Onlinemöte 


Närvarande: Martin Andersson, Robert Jonsson, Jenny Jonsson, Jonathan Wogenius och Arne Nordin 
 


§ 29 Mötets öppnande 


Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 


§ 30 Besiktning av lekplatser 


Vi genom en certifierad firma genomfört en besiktning av samtliga lekplatser. Vi har ett 
besiktningsprotokoll på samtliga lekplatser och vi kommer baserat på detta sammanställa en 
åtgärdsplan. Åtgärdsplanen planeras att presenteras på kommande årsmöte. 


§ 31 Medlemsuppgifter 


Vi har tagit fram ett formulär på vår webbsida där uppgifter kring hur information, protokoll och 
fakturan ska skickas ut kan anmälas och uppdateras. 


§ 32 Inför vintern 


Nu när vintern närmar sig så påminner vi om att gungor behöver skruvas ner och läggas i 
gemensamhetsförråden. Passa även på att ta bort de farthinder som finns utlagda. 


Inför snöröjning så finns det snökäppar i gemensamhetsförrådet på Lagmansvägen 1-77 som kan 
användas för att markera ut hur långt ut de kan ploga. 


§ 33 Belysning utanför vår samfällighet 


Vi kommer ta en kontakt med Östersunds kommun för att trycka på gällande utbyte av de trasiga 
lampor som finns längs gångvägen upp mot kyrkan, Kastal- och Lagmansvägen. 


§ 34 Installation av laddboxar 


Då flera frågor har kommit in till styrelsen gällande hur installation av laddboxar kan ske. Vi har 
diskuterat detta och gått efter gällande beslut från tidigare årsmöte och följande gäller. 


Vid installation av laddbox krävs godkännande av styrelsen då åverkan sker på de gemensamma 
garagen. All kostnad för både installation och laddbox står hushållet för. 


 Vid kallgarage där det finns egen elledning från hus till garage beställs laddbox av de boende 
själva. All el som används för laddning går på den boendes egen elfaktura. 


 Vid varmgarage sker debitering av elkostnad baserad på avläsningar från laddboxen. Den 
laddbox som kan installeras heter Chargestorm Connected med Typ 2 kontakt (ansluts med 
3,7 kW). 


 


§ 35 Varmgarage 


För de hushåll som har garage där värmefläktar sitter så är det viktigt att inget står i vägen. Vi har 
upptäckt att det finns hyllor osv som hindrar värmen att sprida sig i garagen. Vi genomför just nu en 
inventering av hur inställningarna är på fläktarna. 
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§ 36 Nästa möte 


Den 15/12 kl. 19:00 hos ordförande. 


 


Jonathan Wogenius, Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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