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Styrelseprotokoll fört vid möte den 20 januari 2019 för Samfällighetsföreningen 
för Stockeviks Vägbelysning. 
 

Närvarande: Anita Evertsson, Jan Lindqvist, Viktor Sunesson, Rolf Mattsson, Maja 
Brunander och Brita Jungenfelt 
 
§ 1 Brita hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Dagordningen fastställdes 
 
§ 3 Föregående protokoll godkändes. 
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
 
§ 5 Verksamhetsrapport: 
Senaste nytt från Anita; Det har varit en jobbig period sedan ljusen slocknade den 
19/12. Ingen service fungerade och till slut kontaktades Emtab, en lokal firma som löste 
våra problem. Att fortsätta samarbetet med Emtab, istället för Vattenfall, skulle vara en 
billigare lösning för Stockevik. Vi bör undersöka möjligheterna att byta serviceavtal. 
Oavsett, så ska Emtab sätta upp ett separat elskåp för vår anläggning, för att underlätta 
tillgängligheten.  
3 lampor är trasiga idag och måste lagas. Emtab fixar. 
Vi tar in kostnadsförslag från Emtab på a/ elboxen, b/ servicen och c/ ledlampor. 
Brita ser till att stadgarna kommer ut på hemsidan. 
Vårt anläggningsnummer är: 39620024. 
 
Aktivitet 1; årsmötet gav oss i uppdrag att undersöka besparingspotentialen i att byta till 
ledlampor. Rolf har börjat nysta, men vi väntar ut ovanstående ärende.  
 
Aktivitet 2; Vi borde maila ut alla räkningar mm för att spara pengar och arbete. Vi 
behöver få in allas mailadresser. Janne kollar med Samhällsföreningen. Viktor kollar vad 
dataskyddslagen säger angående detta. 
 
Aktivitet 3; Janne har förhandlat ner priset för anläggningens försäkring till 2500kr. Vi 
byter i augusti.  
 
Aktivitet 4; De senaste åren har vi fått in fler delägare till anläggningen. Inträdesavgiften 
beräknas enligt följande; nuvarande totalvärde (kassa + anläggningsvärde) / antalet 
medlemmar. Idag har vi 150 kkr i kassan, anläggningens värde beräknas till 150kkr och 
vi är ca 100 medlemmar, vilket ger 300kkr/100 = 3000kr i medlemsavgift. 
 
 
§ 6 Kommande möte; 
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Nästa möte flyttas till söndagen den 31 mars kl 11 hemma hos Maja. 
 
 
 
 
 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Ulf Jarfelt   Brita Jungenfelt 


