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Protokoll för styrelsemöte 2016-09-19 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   

Roland Strid Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare  X  

P-O Irvestam Ledamot X   

Yvonne Ihlbom Ledamot X   

Mattias Lindenlöv Ledamot X   

Katarina Chmaj Suppleant  X  

vakant     

 
§ 74 Dagordning 

Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet utsågs Yvonne Ihlbom. 
 

§ 75 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 6, 2016-08-22 godkändes. 
 

§ 76 Medlemsförändringar 
Inget nytt. 
 

§ 77 Ekonomi 
Inga förändringar på ekonomisidan. Det är endast löpande räkningar för tillfället. 
 

§ 78 Utemiljö 
a) Städdag 2016-10-22. 

- Beställa container (Tommy Johansson), 3st till taxiplan 1, 3 & 5, flakmodell 20m3, 
fre-mån. 

- Inventering inför städdagen genomförs enligt rutin. 
- Kontaktombuden uppmanas komma med önskemål om göromål på städdagen. 
- Införa städvecka? Om man t.ex. inte kan närvara på själva städdagen, kan man 

själv välja dag den veckan. 
- Korvgrillning – Solveig ordnar. 

b) Offert för snöröjning har inkommit. Styrelsen beslutade anta offerten från 
Farmartjänst. 

c) Ovårdat vid boulebanan. Gräsklippningen har inte fungerat jättebra, påbackning på 
den. 

d) Beslut fattades om att sladdning av fotbollsplanen skall genomföras (till en kostnad av 
ca 2 200 kr) inför städdagen. 

 
§ 79 Anläggningar 

a) Besiktning av garage/carportar – inget nytt. 
b) Målning av garagevägg G25-36 pågår. Målningen inte klar, några luckor här och var. 

Område C har i uppgift att färdigställa målningen. 
c) Uppföljning av initiativet med gemensam upphandling av garageportar. Ingen 

representant här idag. 
d) Vattenavläsning – den 30/9 i alla hushåll. Pärm kommer att delas ut till 

kontaktombudet. 
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§ 80 Administration 

a) Diskussion kring stämmans uppgift att se över asfaltsytan framför garage 49-69. 
Ärendet har beretts och kommer att presenteras på ordinarie föreningsstämma. 
Styrelsen beslutade att föreslå stämman att inte göra någon åtgärd. 

b) Diskussion om stämmans uppgift att föreningen skall ta över ägarskapet av 
garageportarna. Ytterligare beredning krävs innan presentation på ordinarie 
föreningsstämma. Styrelsen fattade ett inriktningsbeslut om att ägarskapet skall 
kvarstå på de enskilda ägarna som idag. 

c) Anmälan om att få protokoll via epost har hittills resulterat i att 15 hushåll (11%) har 
anmält intresse av detta. Går alltså stadigt uppåt. 

 
§ 81 Övriga frågor 

 Nästa styrelsemöte kommer att fokusera på budgeten för nästa verksamhetsperiod. 
Inventering av åtgärder inför nästa år kommer att genomföras av styrelsen. 
Kontaktombud uppmanas hör av sig till styrelsen med önskemål från sitt område. 

 Zonmarkeringen på vändplanerna är bra och verkar respekteras. 
 Valberedningen uppmanas att påbörja sitt arbete. 
 Styrelsen informerar om att det finns objudna gäster i området! Var uppmärksam! 

Försök till stöld av en båt på släp har skett utan att det lyckades den här gången. 
 

§ 82 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 10 oktober 2016, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 83 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Yvonne Ihlbom 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 (Inga bilagor) 


