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Fjällbo Egnahemsförening
Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 september 2006.
Tid och plats: Utbynäs klubbstuga klockan 19.00.
Närvarande:
Styrelsen:

Svante Dolff
Johan Andersson
Mariann Johansson
Björn Åblad
Gunnar Wengström
Jerry Norberg

Gatuombud: (punkt 5)
Håkan Jansson
Gustav Elvmyr
Mirjana Lucic
Bo Åhs
Peter Hellström
Kari Miina
Niklas Persson
Magnus Gyllenhammar
Jonas Bertram

Hammarsmedsgatan
Kanngjutaregatan
Segelmakaregatan
Barberaregatan
Drejaregatan
Bårdskäraregatan
Nålmakaregatan
Bildsnidaregatan
Frimästaregatan

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen.
§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Kvarstår:
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Jerry fortsätter att undersöka vad som är mest ekonomiskt lämpligt
när det gäller att få fram trycksaker och kopiering.
Annika formulerar ett brev om parkeringssituationen till Västerstad.

Föregående protokoll godkändes.
§ 4 Redovisning av pågående ärenden
Utbyhemmet:
Det är fortfarande oklart vad som kommer efter LFF och när. Kommer
besked från stadsdelsnämnden november-december. Troligen blir det
någon form av särskola och/eller dagis. Likaså vad det gäller nybyggnaden
av daghemmet ovanför Kanngjutaregatan. Björn följer frågan.
Biltrafiken:


Förra kontakten med Trafikkontoret har resulterat i att
hastighetsbegränsande (30 km) tavlor har kommit upp vid ingången
till Frimästaregatan vid Preem. Nu gäller alltså 30 km/tim för trafik i
hela Fjällboområdet. Vi håller trafiksäkerhetsfrågorna vid liv och
prövar oss fram efterhand och vid särskilda händelser som påverkar
trafiken och parkeringsfrågor.



Föreningen har fått ett förslag från Gatubolaget för samråd och
yttrande om ett bullerskydd mellan Utbyvägen och Fjällbogatan
mellan allén och Partillegränsen. Styrelsen beslöt att inta en positiv
grundsyn till förslaget men kommer att begära en mer grundlig
konsekvensbeskrivning men också att man prövar resten av
Utbyvägen som gränsar till Fjällbo. Svante kontaktar handläggaren
på Gatubolaget. Berörda fastighetsägare bör också kontaktas av
respektive gatuombud.

Avlopp och spolning:
Styrelsen beslöt att godkänna ersättning för fastigheterna
Karduansmakaregatan 12 och 14 enligt våra stagar.
Däremot godkändes inte en ansökan om ersättning för reparation av
drän/dagvattenledning. Detta enligt stadgarna som tydligt säger att
ersättning endast gäller vid brott på avlopp inom tomtgräns utanför husliv.

§ 5 Övrigt
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Parkeringsproblem på en mängd ställen inom området.
Utökad gästparkering.
Trafikhinder på gatorna som till exempel blomsterlådor.
Sättet att ta in medlemsavgifter, direktkontakt och/eller
inbetalningskort.
Hur ska man parkera på gatorna? En sida eller båda med risk att till
exempel säkerhetstjänsten inte kommer fram vid utryckning.
Är eldning på tomten tillåtet med risk att grannar blir störda
(uthängd tvätt som blir smutsig av röken)?
Häckar och träd som växer ut över grannen och skapar olägenheter
för denne.
Introduktionsbrev om föreningens verksamhet till nyinflyttade.

Styrelsen beslöt att i första hand ta reda på vad regelverket säger:






Svante utreder vad parkeringsföreskrifterna och säger i frågor som
är aktuella i vårt område samt om hastighetsbegränsningen är
tvingande eller rekommenderande.
Gunnar tittar på vad Lokala ordningsföreskrifterna säger om eldning
och trafikhindrande häckar, buskar etc.
Johan kontaktar Räddningstjänsten angående vad som gäller till
exempel framkomligheten vid utryckning.
Svante tittar på vad Plan och Bygglagen säger om träd och buskar
som växer över till grannfastighet.
Björn tar fram ett nytt introduktionsbrev.

Slutligen beslöt styrelsen att rekommendera representanter för föreningen
som blir kontaktade i meningsskiljaktigheter att inte verka som polis vid
grannosämja utan uppmuntra till konstruktiv dialog istället.
§ 6 Nästa möte
2 november klockan 18.15 i Utbynäs klubbhus.
§ 7 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Justeras

Jerry Norberg
Svante Dolff
(Originalprotokollet är justerat och godkänt samt förvaras av föreningen)

