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Fagerdala Samfällighet  
Styrelsemöte 2016-05-07 
 
Närvarande: Malin Nilsson, Eva Dorand, Victoria Treutiger, Carl-Johan Engström, Fredrik 
Sundström, Mikael Karlsson  
 
§ 7 Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna. Mikael Karlsson valdes att justera 
protokollet.  
 
§ 8 Uppföljning föregående styrelsemöte  Nya styrelsen är/skall bli anmäld till bank och 
Lantmäteri. Överlämning av alla pärmar från avgående kassör till ny kassör är genomfört.  
 
§ 9 Årsavgifter aviserade – status Avisering av årsavgifter sker via mail och i några enstaka fall 
per brev. 
 
§ 10 Vägfrågor 
- 23/4 skedde en kartläggning inför införande av fiber, i fiberförberedelserna ingår  
genomgrävningar av vägarna, efter det sker en vägbesiktning. 
 - Inventering av träd och grenar som hänger ner över vägarna är i stort sett klar, i samband med 
fiberinstallation behövs det också tas ner en del träd – denna upphandling kan göras gemensamt 

 
§ 11 Avtalsfrågor  
-  Vägavtalet löper ut 31/8 och eftersom entreprenören flyttar behövs en ny upphandling inför 
vintern 2016-2017. Offerter från Kentas, Bröderna Andersson och t ex NCC eller Skanska ska 
begäras in före nästa möte. Carl-Johan och Malin undersöker detta. 
- Den 5/5 hölls en auktion i kronofogdeärendet, inget offentligt protokoll har kommit ut än. 
 
§ 12 Övriga aktiviteter 
a)  Uppföljning av städdagen. Söder om Fagerdalavägen är det lägre aktivitet än norr om 
Fagerdalavägen. Efter midsommar klipps vägkanterna, därför måste sly röjas före dess. 
b)  Nyhetsspridning. Det är beslutat att alla nyhetsbrev skall spridas via hemsidan, det är i allas 
intresse att försöka vara aktiva och uppdatera hemsidan. 
 
§ 13 Planering av kommande styrelsemöten Nästa styrelsemöte, med efterföljande middag 
tillsammans med avgående styrelse, planeras till 14/6. Resterande datum för styrelsemöten 
2016 planerades också; 17/8, 27/9, 15/11. 
 
§ 14 Övriga frågor och avslutning 
Idag skall det genomföras ett gemensamt möte mellan kommunen och alla föreningar i 
Fagerdala, Älvsala och Bullandö om samverkan kring olika frågor, bland annat uppdatering av 
läget kring VA-fråga och detaljplan. Malin och Carl-Johan deltar från Fagerdala. 
Malin tackade alla för ett bra arbete i styrelsen och avslutade mötet. 
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Vid protokollet  
 
 
……………………………………………………………..  
Victoria Treutiger 
 
Ordf 
 
 
………………………………………………….  

Malin Nilsson 

 
 
Justeras  
 
 
………………………………………………….  

Mikael Karlsson 


