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NYNÄS FASTIGHETSÄGARFÖRENING 

Protokoll från styrelsesammanträde den 6 December 2012 

Närvarande:   Mats Hjulström, Karim Boudiaf, Lars Wahlman och Christopher Noack. 

§1 Christopher utses till sekreterare och Mats utses att justera dagens protokoll. 

§2 Arbetsgrupperna 

§2.1 Allmänna gräsytor (grönytor, lekplatsen) 

• Angående björkarna på Karlsborgsgatan som ska ersättas med nya har vi ingen ny 

information. Henri har kontakt med Ulla Jonsson på Banverket. Christopher kollar 

med Henri om status. 

• Styrelsen har fått förfrågan om att undersöka om banverket kan ställa tågset etc för att 

minska insynen från tåg som går till museet. 

§2.2 Trafik 

• För att kunna minska antalet parkerade bilar på området ordnar Christopher 

telefonnumret till ansvarig i kommunen för att föreslå boendeparkering alt P-förbund 

på ena sidan av gatan. Christopher och Jennie ringer angående detta. 

• För att sänka hastigheten på Norra Ringvägen ska styrelsen undersöka om det går att 

lägga upp snön, som plogats ihop på Nynäs, mellan rondellen och lekparken.    

§2.3 Nynäsgården/Herrgårdens förskola 

• Inget att rapportera. 

§2.4 Grannsamverkan 

• Roger och Jens ordnar nya skyltar vid infarten på området. 

• Lars gör ett förslag på ny orginasation för grannsamverkan, detta ska vara klat och 

presenteras på årsömtet. 

• Lars föreslår att vi ska ha en hemsida där vi kan rapportera misstänkta händelser etc. 

Information från styrelsen etc. kan också presenteras på hemsidan.  

• Lars undersöker möjlighet att skicka sms alternativt mail till de som vill vid t.ex. 

misstänkta händelser i området.   

• Roger bjuder in Jan Sjögren till lämpligt möte för en presentation och information.

  

§2.5 Festkommitté 



Styrelsemöte Nynäs fastighetsägarförening org nr: 802458 Sidan 2 2013-02-13 

� - 

§3 Ekonomi/Administration 

• - 

§4 Aktuellt i området 

• Tegmans stig 5 är till såld. 

§5 Årsmöte 

• - 

§6 Övrigt 

• Jennie skissar på hur ett välkomstbrev från föreningen till nyinflyttade kan se ut. 

 

 

 

 

Nästa styrelsemöte: Bestäms senare.  

Vid protokollet den 12 Februari 2013  Protolkolljusteras 

     

 

 

Christopher Noack   Mats Hjulström 
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Bilaga 1 

 

• Blomlådorna ska ställas ut den 15 maj och tas undan den 1 okt. 

• Max beloppet gällande blomlådor är fr.o.m. 2012 200 kr/blomlådepar. Sista dag för 

redovisning av utlägg är den 1 okt. 

 

Stryrelsens sammansättning: 

Ordförande: Christopher Noack 

Vice ordförande: Karim Boudiaf 

Sekreterare:  Jennie Nyström 

Kassör: Joan Bandert 

Ledamot: Elin Enfält 

1:a supleant: Roger Larsen 

2:a suppleant: Mats Hjulström 

Revisor: Stefan Noräng 

Revisor suplant: Jens Tonnert 

Valberedning: Jonas Rahm  

 


