
Lotskaptenens Samfällighetsförening 

Styrelsemöte 2022-08-25 

Plats 

Hos Ola Karlsson, BB 17 

Närvarande 

Mikael Jismark, Ola Karlsson, Ea Meyer, Daniel Prawitz 

1. Val av ordförande och sekreterare 

Mikael Jismark valdes till mötets ordförande och Daniel Prawitz valdes till mötets 

sekreterare. 

 

2. Hänt sedan sist 

• Ola har ännu inte fått tillgång till föreningens bankkonton och kan därför i nuläget 

inte hantera föreningens bankärenden. Johan Torstensson hanterar det därför 

fortsatt tills vidare. Protokollet från konstituerande styrelsemötet måste 

uppdateras med föreningens org. nr. Detta hanterades direkt vid mötet.  

• Föreningen har fått in offert på nya informationsskyltar med föreningens 

mailadress på. Styrelsen bedömde att priset var bra. Styrelsen beslutade att köpa in 

ny skylt till respektive gata. 

• Gatlampan utanför BB9 har blivit påkörd av en transportfirma och måste lagas. 

Daniel har varit i kontakt med Spot Electronic i Limhamn som kommer att titta på 

detta och lämna offert. I samband med detta konstaterades att ytterligare en lampa 

på norra gatan och en på södra gatan är trasiga och behöver lagas. Spot Electronic 

ska ombes att lämna offert även på detta. Såvitt gäller lampan utanför BB9 som 

blivit påkörd bevittnades detta av en boende på norra gatan. Daniel har därefter 

varit i kontakt med transportbolaget som körde på och avsikten är att begära att 

denne ersätter föreningen för denna kostnad. 

• Mikael har inte haft möjlighet att prata med ordföranden i Brf Sundsterrassen 

angående problem med bilar till Brf Sundsterrassen som parkerar på föreningens 

gator. Mikael försöker få till ett möte framöver.  

• Vid förra styrelsemötet tog Ola upp att han fått förfrågan från en annan förening på 

ön om att samordna installation av fjärrvärme. Styrelsen noterade att det inte är en 

fråga för styrelsen, men Ola åtog sig att inhämta mer information för att styrelsen 

ska kunna presentera ett eventuellt förslag för stämman vid ett senare tillfälle. Ola 

har kontaktat berörd person men har inte fått något svar. Ola påminner. 

 

3. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls den 24 oktober 2022 kl 18:00. Plats bestäms senare.  

 

 

Vid protokollet: Daniel Prawitz  Justeras: Mikael Jismark 


