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NYNÄS FASTIGHETSÄGARFÖRENING 

Protokoll från styrelsesammanträde den 26 mars 2013 

Närvarande: Christopher Noack, Karim Boudiaf, Mats Hjulström, Lars Wahlman, Roger 
Larsen och Jennie Nyström. 

§1 Jennie utses till sekreterare och Roger utses att justera dagens protokoll. 

§2 Arbetsgrupperna 

 §2.1 Allmänna gräsytor (grönytor, lekplatsen) 

• Henri skulle kontakta kommunen gällande björkarna efter 
Karlsborgsgatan. Christopher mejlar Henri och hör efter hur det har gått. 

 §2.2 Trafik 

• Blomlådorna ska ställas ut den 15 maj och tas undan den 1 okt. 
• För att kunna minska antalet parkerade bilar på området kontaktar 

Christopher kommunen för att föreslå boendeparkering, 
parkeringsförbud på dagtid alt. ena sidan eller dylikt.  

• För att få ned hastigheten på Ringvägen hör vi efter med Gösta 
Nordqvist på kommunen om att få lägga snö vid rondellen där 
blomlådorna brukar stå. Christopher ringer. 

 §2.3 Nynäsgården/Herrgårdens förskola 

• Inget att rapportera. 

 §2.4 Grannsamverkan 

• Lars har gjort en hemsida där det bl.a. står om grannsamverkan. Förslag 
på adress www.nynasvillaforening.se , till dess finns den på 
www.nynasplan11.se  

• Nya kvartersansvariga utses, åtta ombud sammanlagt. Dessa ansvarar 
sedan för att informera boende i sitt kvarter om grannsamverkan. 
Christopher pratar med Mikael Stattin, Roger tar kontakt med Jens 
Tonnert, Jennie pratar med Susanne Lind och Lars hör med Susanne 
Metz. 

• Ett möte med de kvartersansvariga planeras under torsdag den 18 april 
kl.19:00. Lars deltar tillsammans med Christopher under detta. 

• Roger hör med Jens angående lokal hos Järnvägsmuseet. 
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§2.5 Festkommitté 

• Roger fortsätter att sätta upp de nya skyltarna vid infarten på området 
under vårfesten. 
 

§3 Ekonomi/Administration 

§4 Aktuellt i området 

§5 Årsmöte 

• Årsmöte måndagen den 29 april kl.19:00. 
• Grannsamverkan presenteras tillsammans med kvartersansvariga. 
• Hemsidan kommer att presenteras. 
• Christopher kollar med Joan om allt är klart inför årsmötet. 
• Christopher gör förvaltningsberättelsen. 
• Christopher ringer BIG angående lokal.  
• Roger ansvarar för fikat. 
• Jennie gör ett förslag på en kallelse. 
• Christopher kontaktar valberedningen. 
• Inför årsmötet måste ny ordförande samt sekreterare föreslås. Jennie kollar i 

protokollet från förra årsmötet om hur Mats är vald. 
• Under punkten övrigt ska trafiksituationen i området finnas. 
• Jennie fixar inbetalningskort till fastighetsägarföreningen som kan delas ut på 

årsmötet. 

§6 Övrigt 

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

Nästa möte: Årsmötet den 29 april 2013 kl.19:00 i BIGs lokaler. 

 

Vid protokollet den 26 mars 2013  Protokolljusteras 

 

 

Jennie Nyström   Roger Larsen 

 


