
Information från styrelsen 
Nedan följer information från det senaste styrelsemötet (2021-08-03).  
För frågor, kontakta gärna styrelsen på styrelsen@flottbro.se. 
 
Kassörsfrågor 
Fem hushåll har inte erlagt hela juliavgiften. 
Alla räkningar är betalda. 
 
Byte av trasiga mätare  
Då arbetet med att byta ut mätarna är av hög vikt beslutar styrelsen att anlita Svanströms för 
detta arbete trots att inget löpande avtal har tecknats ännu.  
 
Byte av fiberavtal  
Nuvarande avtal med Telenor har en uppsägningstid på 12 månader. Detta innebär att avtalet 
skulle ha varit uppsagt innan årsskiftet 2020/2021 för att blivit avslutat per 2021 -12-31. 
 
Styrelsen beslutar enhälligt att säga upp avtalet med Telenor. Detta ger att avtalet avslutas 2022-
12-31. Telenor kommer givetvis få möjlighet att lägga in en offert inför framtida upphandling.  
 
Den arbetsgrupp som ska få bereda frågan inför stämman 2022 är tänkt att omfatta fem-sex 
personer och styrelsens önskan är att en representant ska finnas per gård, inklusive Magnus och 
Hülya, samt gärna personer med god kompetens i frågan.  
 
Under höstens budgetstämma kommer styrelsen att bjuda in till deltagande i arbetsgruppen. 
Magnus har påbörjat att skriva en instruktion/arbetsbeskrivning för arbetsgruppen och 
grundtanken är att gruppen ska genomföra hela processen från att samla in önskemål från 
hushållen till att föredra de offerter som tagits in på den stämma där beslutet ska fattas.  
 
Snöröjning/sandsopning  
I dagsläget har vi ett avtal med HSB med VINN Transport AB som underleverantör som 
genomför snöröjningen. Styrelsen önskar ett fast pris för detta arbete vilket företaget bara 
erbjuder avseende sandsopningen vilken vi idag köper in av Villastaden. Därför har offert tagits 
in från Villastaden som erbjuder ett fast pris för båda tjänsterna. VINN Transport ska återigen 
tillfrågas om ett fast pris och om vi inte får det kommer styrelsen att ta ett beslut huruvida vi ska 
byta leverantör. 
 
Profina inkasso  
Styrelsen har enhälligt beslutat att anta den offert på inkassotjänster som inkommit från Profina 
inkasso och bolaget kommer att anlitas för att få hjälp med att få in sena samfällighetsavgifter.  
 
Övriga frågor  
Både garagelängor och bullerplank behöver målas och utstående spikar slås in. Styrelsen tycker att 
detta borde kunna vara prioriterad arbetsuppgift under höstens städdag. Ylva och Mikael tar med 
sig frågan till miljögrupperna. 
 
Magnus ska undersöka hur behovet av fartgupp ser ut på Östergården övre och Hülya hur 
behovet ser ut för Mellangården. En avspärrning mellan dessa gårdar bör också göras, med de 
blomlådor som finns i garageförrådet, eftersom vissa åker på parkvägarna mellan gårdarna.  
 



  

Råttproblemet på Ardennern. Råttor finns kvar och ses regelbundet från flera hushåll. Mikael har 
varit i kontakt med kommunen som låter meddela att den har påbörjat råttsanering genom att 
placera ut fällor i närområdet, bland annat vid återvinningsstationen.  


