
Pulkabacken: sekreteraren redogjorde for arendet med Norrkoping Vatten och hur 
arendet ligger. 

Kenny Broman laste upp ett brev fran Norrkopings kommuns miljb- och halsodirektor 
fran 2004 med information om hur Norrkopings kommun tillampat lagen om allmanna 
vattentjanster nar kommunen sjalv haft ansvaret samt information om hur den privata 
aktor som tagit over ansvaret skulle komma att tillampa lagen. 

Beslutades att medlemmarna ska kallas till ett extra mote om fbreningen far ett 
negativt besked fran VA-namnden i arendet. 

Servitut: Beslutades att godkanna styrelsens forslag angaende servitut pa 
fastigheten Tingstad 2:193. 

Efter ytterligare diskussion av arendet beslutade motet att riva upp sitt nyss fattade 
beslut och att aterremittera arendet till styrelsen. Styrelsen ska undersoka om det gar 
att upphava servitutet samt vem som bekostar aterstallande av marken dar den nya 
vagen har dragits. Om det inte ar mojligt att upphava servitutet godkanner motet 
styrelsens forslag enligt ovan. 

Lekplatsen: Motet beslutade att bifalla styrelsens framstallan om att kbpa in ny 
gungstallning. 

Willy Holmberg foreslog att avsla styrelsens forslag att montera upp slanggungan 
fran Kolmardens djurpark. Motet beslutade efter votering att folja styrelsens forslag 
avseende slanggungan. 

19. Motioner fran medlemmarna 

En motion har inkommit fran Kenny Broman, Jbrgen Malmgren, Bengt Rosen, Willy 
Holmberg och Richard Lundgren om att ta fram riktlinjer for hur tradavverkning pa 
foreningens mark ska skotas. Motet beslutade att bordlagga motionen till nasta 
arsmote och uppdra at villaagarforeningens styrelse och vagforeningens styrelse att 
gemensamt diskutera fragan. 

En motion har inkommit fran Kenny Broman, Jorgen Malmgren, Bengt Rosen och 
Richard Lundgren angaende sopkarls placering samt byggda sopstall utanfor egen 
fastighet. Motet beslutade efter votering att folja styrelsens forslag att avsla motionen. 

Slutligen har en motion inkommit fran Kenny Broman, Jorgen Malmgren, Bengt 
Rosen, Willy Holmberg och Richard Lundgren om offentliggbrande av 
styrelseprotokoll. Motet beslutade att folja styrelsens forslag att avsla motionen. 

20. Ovriga fragor 

Kenny Broman tog upp att han vid fbrra arsmotet foreslog att ett staket skulle sattas 


