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Protokoll för styrelsemöte 2016-10-10 
 

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     

 
§ 84 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

§ 85 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 7, 2016-09-19 godkändes. 
 

§ 86 Budgetarbete 2016-2017 
Budgetförslag för perioden 2016-10-01 till 2017-09-30 arbetade kassören och övriga i 
styrelsen fram tillsammans under mötet. Detta förslag kommer att presenteras på 
föreningsstämman. 
 
TV-avgiften föreslås ingå som en del i samfällighetsavgiften tills vidare. Förslag till budget 
och debiteringslängd beräknas utifrån detta.  
 

§ 87 Städdagen 22/10 2016 
Fotbollsplanen kommer att sladdas innan städdagen. Containrar kommer att finnas på plats 
från fredagen på taxiplatserna 1,3 och 5. Information till kontaktombuden kommer att delas 
ut angående vilka arbetsuppgifter som behöver utföras. Den/de som inte kan närvara under 
städdagen av olika anledningar tar kontakt med kontaktombudet i sitt område. Det går bra 
för alla att utföra arbetsuppgifter under hela veckan före städdagen. 
 
Besiktning av garagen kommer att påbörjas igen under städdagen med början av 
garagelängorna 104-120, 87-103 och 70-86. Peter Karlsson och Mattias Lindenlöv kommer 
utföra besiktningen. Ni som nyttjar dessa garage, se till att de får tillgång till dem. Tider 
kommer att delas ut i samband med övriga uppgifter. Preliminär start är satt till kl. 10:00 
vid garage 104-120. 
 

§ 88 Övriga frågor 
 Lekplats B är nu iordningsställd. Den blev riktigt fin. 
 Förslag på åtgärder för lekplats i område F har inkommit till styrelsen. Tack för 

förslaget! Styrelsen beslutade att genomföra förändringar på lekplatsen inför nästa år 
och kommer att ha en dialog med kontaktombudet vilka åtgärder som behöver utföras. 

 Styrelsen fick även in förslag på åtgärder för lekplats i område K. Tack till er också!  
Vi beslutade godkänna förslaget. Arbetet kommer att utföras till våren.  

 P-O Irvestam och Roland Strid kommer samla kontaktombuden i områdena E2, H, och 
I angående gräsklippning samt skötsel av dessa områden. 
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 På begäran kommer ett kastanjeträd intill Rattgatan 127 att tas bort. Alla grannar har 
samtyckt och utifrån det kan styrelsen bifalla begäran. 

 Före detta ledamoten Ali Taimory har avsagt sig arvodet han skulle haft för sin 
medverkan i styrelsen för det halvår han deltog. 

 En del av föreningens tillgångar, 200 000 kr som varit bundet på fasträntekonto i 5 år 
och där tiden gick ut. Kassören informerade styrelsen att det inte var någon mening i 
att binda dessa pengar ytterligare fem år då räntan för hela femårsperioden bara skulle 
uppgå till 880 kr. Styrelsen var av samma åsikt som kassören, som eventuellt kan hitta 
en möjlighet till bättre avkastning. 

 Kontaktpersoner för snöröjningen under kommande säsong är P-O Irvestam och 
Roland Strid. 

 Styrelsens förslag till årets valberedning är att suppleanter som är närvarande på 
styrelsemöten skall få ersättning, 200 kr, varje gång de är med på mötena, inte som nu 
att de får ersättning endast när de går in i stället för ledamot som av någon anledning 
inte kan närvara. Det är viktigt att suppleanterna också är insatta i styrelsearbetet, för 
att sedan kanske vilja fortsätta som ledamöter då det behövs. 

 Styrelsen kommer att lägga fram ett förslag till stämman om att utreda direkt 
eldebitering i garage och carportar i framtiden. 

 
§ 89 Nästa styrelsemöte 

Måndagen den 14 november 2016, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 90 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 (Inga bilagor) 


