
Styrelsemöte i Hästmyrans Samfällighet den 21 september 2020 

Plats: Nils Anderssons gata 19, Bunkeflostrand 

Närvarande: Bibbi Schunnesson, Dan Cederquist, Stefan Fält, Magnus Liljeberg, Morris Fallahi, Alexander 
Berglund, Lovisa Sunesson 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Kallelse har skett i behörig 
ordning. 

§ 2 Protokollförare 
Dan Cederquist valdes till sekreterare. 

§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. 

§ 4 Ekonomi 
Alla fakturor betalade per den 31 augusti från samfällighetens medlemmar. 

§ 5 Hemsidan 
Stefan kontaktar Darko angående Google Analytics. För analys av trafik till hemsidan som 

kommer att ligga till grund för nivå för fortsatt engagemang på hemsidan. 

§ 6 Städdag 
Genomförd 13/9. 

§ 7 Övrigt 
De trasiga lamporna har blivit utbytta på garanti, förutom lampan vid infarten som inte ingick 

i garantin eftersom entreprenören inte bytt den tidigare. Det framkom att lampan "brunnit" 

och förstört själva lampan. 

Styrelsen vill uppmärksamma om att parkering i området följer samma regler som i övriga 

Malmö. Max 24 timmar. 

Green Welle kommer en gång till i slutet av oktober. Styrelsen tar även in offert från 

Limhamns Allservice för skötsel för säsong 2021. 

Styrelsen har påpekat för fastighetsägare av NAG 2 att växtligheten kring infarten behöver 

beskäras för trafiksäkerhetens skull. Sedan dess medlem av samfälligheten har hjälpt 

fastighetsägaren på NAG 2 att beskära. 

Spegeln vid utfarten är eventuellt skadad. Styrelsen undersöker. 

Styrelsen inväntar fortfarande svar angående situationen med de döda träden på södra 

gatan. Bibbi hör med Green Welle om de kan hantera de två helt döda träden på södra 

gatan. Utöver träden så undersöker underhåll av asfalten i området. 

Skolans städgrupp för att städa upp i området efter nedskräpning har haft viss effekt. 



NAG 10 har dragit in fiber, asfalten och gatan skall åtgärdas. 

Styrelsen ser över säsongens vinteravtal. 

Försäkringsavtal med Länsförsäkringar kommer att ses över under året. 

§ 8 Nästa möte 
24 november 2020 kl 19.00, NAG 11. 

§ 9 Avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Dan Cederquist Bibbi Schunnesson 


