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Dagens möte var med anledning av kommande fiberinstallation på området. 

 

1. Först drog ordf. (Åse) kort vad som hade hänt under veckan angående de fyra lyktstolparna som helt 

plötsligt dök upp på grusvägen från Dona ner mot gymnasiet. Stolparna har satts upp av Leva utan 

styrelsens vetskap.  

Fem fastighetsägare utefter grusstigen har på olika sätt hört av sig mer eller mindre upprörda över detta 

och undrar om styrelsen haft vetskap om detta och hur styrelsen tänker agera i ärendet. 

Att en stolpe eventuellt har hamnat på vår mark är olyckligt och får ev. flyttas men det är kommunens 

stolpar. 

Då belysning saknats på vägen till gymnasiet ända sedan det byggdes så har detta varit på tapeten länge 

enligt Anders Axelsson och detta skulle enl honom vara ett försök som senare skulle utvärderas. 

Efter att ordf. (Åse) fick vetskap om att kommunen beslutade att sätta upp lyktstolparna har hon försökt 

via samtal med kommunens repr. Anders Axelsson hitta en lösning som kanske skulle passa oss Dona 

bor bättre, t.ex. låga lyktstolpar men detta har hittills inte gett något resultat. Att föra dessa samtal med 

fastighetsägare som inte vill ha dessa lyktstolpar har tagit massor av tid och energi. Men framförallt 

dessa ilskna påhopp med ett språk som inte kan accepteras har varit oerhört påfrestande och ingenstans 

finns det beskrivit i våra dokument om Dona att det är motsvarande uppdrag som styrelsen ska utföra. 

 

Enl. § 9 i anläggningsbeslutet gemensamhetsanläggning DONA ga:1  

ska Styrelsen  

1  förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar 

2  föra redovisning över föreningens räkenskaper 

3 föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstat och ägare, 

4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och 

 ekonomi.  

5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika 

 verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla 

 verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren, 

6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens 

 angelägenheter. 

 

Så här i backspegel skulle styrelsen överhuvudtaget ha engagerat sig i ärendet?  

Trots allt detta negativa var majoriteten av styrelsen under mötet positiv till ljus runt området, bl. a. med 

tanke på inbrottsrisk inom området. 

Hur detta ljus ska se se ut är en annan fråga.  

 

2. Mötet beslutade att enbart 2 utpekade personer ska få kunna köpa färg på färgbolaget. Detta för att det 

inte ska bli några tvivel om vilken kulör det är som brukar köpas. De utpekade inköparna blir Lasse 

Olsson, Kajutvägen 23 och Jens Lind, Skansvägen 7. 

Denna information kommer att anslås på väggen i skottkärreförrådet där färgen förvaras. Information 

kommer också att gå ut till alla om detta. 

  



 

3. När frågan om fibergrävning kom så berättade Anders att han kan bli jävig när det gäller att ta 

diskussioner med Empower om återställande då han också sitter med i Lysekils Kommun och har möten 

med dem om var det ska grävas. Då återställandet måste bli rätt rekommenderade Anders att vi kanske 

borde ta in en utomstående besiktningsman som ser till att avtalen följs och att det blir rätt återställt på 

området så att ingen enskild boende ska behöva ta hela det lasset.  

 

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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