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Protokoll för styrelsemöte 2016-11-14 
 

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  X 

vakant     

 
§ 91 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

§ 92 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 8, 2016-10-10 godkändes. 
 

§ 93 Medlemsförändringar 
Inga nya medlemmar att informera om i dagsläget. 
 

§ 94 Ekonomi 
Bokslutsarbetet pågår. Endast löpande utgifter har skett sedan föregående protokoll. 
 

§ 95 Utemiljö 
 Två styrelseledamöter höll träff med kontaktombuden för E2, H, I och K 

beträffande fördelning av gräsklippning m.m. Överenskommelse skedde vid detta 
tillfälle som senare återtogs av ett område. 
Styrelsen beslutade att ursprunglig fördelning kvarstår i alla hänseenden. Se karta 
över områdesindelning. 

 Skrivelse från område K inkom om förfrågan att få lägga mjukmattor på 
kvarterslekplatsen istället för, eller ovanpå den sand som finns idag. 
Styrelseledamot undersökte möjligt utförande och kostnader för eventuellt 
utförande. Han fick veta att sådana plattor endast används på speciella lekplatser. 
Ett exempel var på lekplatser för handikappade barn. 
Det skulle innebära ett omfattande arbete och en kostnad på dryga 100.000 kr att 
lägga sådana plattor på vår kvarterslekplats. 
Styrelsen beslutade avslå förfrågan då vi inte ser någon vinning i att lägga önskade 
plattor. 

 
§ 96 Anläggningar 

Besiktning av garage 70–86, 87–103 och 104–120 utfördes under städdagen. Man 
konstaterade då att några som bytt garageport hade monterat portens upphängning och 
motor direkt i plåttaket. Detta låter sig inte göras då takplåten blir förstörd. Vid montering 
av ny port skall nya reglar monteras upp under takplåten inifrån och fram till bärlisten. 
Dessa används sedan till att hänga upp porten i. Ägarna uppmanas också att byta ut trasiga 
förlängningskontakter och ersätta dessa med sådana som är godkända för utomhusbruk 
(IP44). 
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§ 97 Administration 

Städdagen blev både våt och kall. Trots det var det mangrann uppslutning i något område. 
Många arbetsuppgifter blev utförda men en hel del kvarstår att utföras. Nio områden hade 
uppgifter som inte utförts. Dessa områden är B, C, E1, F, J, K, M och O. Styrelsen har inte 
fått någon förklaring till varför dessa uppgifter kvarstår. 
 
Genomgång av styrelsens förslag till stämman angående uppgifterna styrelsen fick i 
uppdrag av föregående stämma att utföra. 

 
§ 98 Föreningsstämma 2017-01-18 

Föreningsstämman hålls i Mariedalsskolans matsal onsdagen den 18 januari 2017 kl. 18.30. 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 december 2016. 

 
§ 99 Övriga frågor 

P-O föreslog att vi använder alkylatbensin till gräsklipparna. Den är miljövänligare än 95-
oktanig bensin men lite dyrare. Alkylatbensin bidrar till renare motorer och högre 
driftsäkerhet vilket ger längre livslängd på gräsklipparna. Styrelsen beslutade att i 
fortsättningen använda alkylatbensin för att bidra till en godare miljö och bättre arbetsmiljö 
för de som klipper. 
 
Gatlyktor i område C och område O är trasiga. Dessa kommer att lagas inom kort. 
Inkom önskemål att ta bort träd i dungen mellan E1och E2. Styrelsen godtar önskemålet 
om alla kringboende är överens. 
 

§ 100 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 5 december 2016, kl. 19:00 i styrelserummet. 
Konstituerande möte hålls måndagen den 23 januari 2017 kl.19.00. 

 
§ 101 Mötet avslutas 

 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 (Inga bilagor) 


