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Protokoll för styrelsemöte 2016-12-05 
 

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     

 
§ 102 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

§ 103 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 9, 2016-11-14 godkändes. 
 

§ 104 Medlemsförändringar 
Nya medlemmar: Benny Isaksson och Erika Skån, Tegelbruksvägen 106. 
 

§ 105 Ekonomi 
Inget nytt att informera. 
 

§ 106 Utemiljö 
Skickar ut en karta över områdets indelning för att alla skall få kännedom om var 
gränserna går. Det framgår på kartan vem som ansvarar för skötseln av dessa områden. 
Ibland är det flera områden som ska hjälpas åt med skötseln. Var solidariska med era 
grannar och ställ upp. 
Klippning av gräset kring boulebanan dåligt skött denna säsong. Det var E2:s tur att sköta 
det men av någon anledning blev det inte gjort. E2 får därför ytterligare en säsong att sköta 
gräsklippningen runt boulebanan.  

 
§ 107 Anläggningar 

 Inkom mejl från område K med uppmaning att göra något åt underlaget på 
kvarterslekplatsen. Idag är det sand med mycket ogräs som växer i sanden. 
Styrelsen diskuterade problemet och beslöt att undersöka vidare vad som kan göras 
åt saken. Målet är att lämplig åtgärd utförs till våren. 

 På garaget som tillhör fastigheten Rattgatan 85 har man monterat el-porten som 
styrelsen rekommenderade, det vill säga reglarna är monterade under plåttaket från 
innerväggen fram till bärlisten mot porten. På dessa reglar sitter sedan motorn och 
upphängningen av el-porten monterat. Detta innebär att plåttaket inte belastas och i 
värsta fall går sönder. 

 Alla gatlyktor på området fungerar när detta protokoll skrivs. 
 
§ 108 Föreningsstämma 2017-01-18 

En motion har kommit in.  
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Styrelsen har bearbetat, berett och justerat alla handlingar som skall delas ut i samband 
med kallelsen inför stämman. 

 
§ 109 Övriga frågor 

Alla gräsklipparna är lämnade till Torpa Skog & Trädgård AB för genomgång. 
Snökäppar är nu utplacerade i området. Den första snön kom överraskande tidigt i år. 
 

§ 110 Nästa styrelsemöte 
Konstituerande möte hålls måndagen den 23 januari 2017 kl.19.00. 

 
§ 111 Mötet avslutas 

 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 Bilaga: Karta över områdesindelningen. 


