
Protokoll styrelsemo te Fisktä rnän 16/8 kl 18.00 

Närvarande: 

Josephine Bordi, Armin Draganovic, Roger Thurhagen, Daniel Settergren, Jonas 

Emanuelsson, Hans-Olov Strömdahl 

Frånvarande: 

Lennart Fridéhn 

Rapporter 

• Ny lekplats 

Ny lekplats är färdigställd där en lagom mängd personer hjälptes till att ordna 

detta. Det flöt på bra och var färdigställt på två dagar där den första dagen var 

det en hel del planering och på andra dagen blev det klart. Slutresultatet blev 

väldigt lyckat. Nu är lekplatserna i gott skick och det är allas ansvar att se till 

att hålla lekplatserna i ett bra skick. 

• Skyltning grannsamverkan 

Material är lämnat till hustomten. Ska undersökas närmare och återkomma 

med status och hur det går. 

 

Ekonomi 

• Ekonomisk rapport 

Alla avgifter har kommit in. Räkningarna är betalda och det ser bra ut.   

• Tömning bastukassa 

Baskukassan har gåtts igenom. 

Övriga punkter 

 

• Asfaltering 

Ordföranden har varit i kontakt med Skanska och vi har tillsammans 

med Skanska kommit överens vilka områden som ska asfalteras inom 

den uppsatta budgeten. Mer information finns i nyhetsbrevet. 

Skanska kommer vid en asfaltering inte att ta ansvar om murar som är i 

dåligt skick rasar. Styrelsen tar heller inget ansvar för detta. En karta 

över asfalteringsområdena finns att läsa i nyhetsbrevet och vet ni med 

att era murar är dåliga så bör dessa åtgärdas. 

 

• Elavtal 

Styrelsen kommer att undersöka alternativ med Trollhättans energi då 

nuvarande elavtal utgår och få allt samlat på ett och samma ställe. 

• Garage förteckning 

Styrelsen behöver få in information om vem som använder vilket 

radgarage (Gemensamhetsanläggning 2). Formulär ska sättas upp på 



hemsidan samt mer information kommer i nyhetsbrev med uppmaning 

att fylla i formuläret på hemsidan med en länk till densamma. 

• Påkört garage 

Felanmält till hustomten. Garageporten är fungerande och skadan är 

mer av estetisk art. 

• Ytterbelysning 

Då många lampor har fått problem med rostangrepp så kommer en 

reklamation av lamporna påbörjas då de är inom garantitiden för att 

ersätta dessa och byta ut alla lampor. Kontakt kommer att tas med 

återförsäljaren för att få dessa åtgärdade. 

• Höststädvecka 

Vecka 42 är satt till höststädveckan. Containrar ska beställas och 

kommer att vara placerade på de vanliga ställena. 

• Nyckelskåp 

Ett nyckelskåp är inköpt för en bättre översikt av nycklarna samt för 

ökad tillgänglighet vid ex. frånvaro. Behöver sättas in i styrelserummet. 

Skrivelser 

 

• Bengt-Arne Bohm, städlag 10 – Fällning av träd m.m 

Lönn baksidan av garagelänga 411-412, löv lägger sig i stuprännan och 

rotsystemet går in i radgaraget. Den andra bakom fastighet 150 ser 

”död” ut. Justering av brunnslock utanför fastighet 142. 

 

Styrelsen har varit och tittat och besvarat insändaren. 

 

Vattenavstängningsdonet kommer att åtgärdas. 

 

Trädet på parkering kan eventuellt beskäras, vi ser ingen anledning att 

plocka ner detta. 

 

Gällande trädet på baksidan garaget så skulle vi vilja se hur det ser ut i 

garagen samt hur detta har påverkat marken. Styrelsen kommer anlita 

en firma för en beskärning, förslagsvis under kommande städdagar, 

men vi anser inte att det är anledningen är nog att fälla det för att löv 

ramlar ner. Däremot om vi ser att det påverkar garagen så får vi ta ny 

ställning till detta för det är inget vi i styrelsen kunde se på utsidan. 

 

• Uthyrning av bord och stolar upphör 

Styrelsen har under sommaren fått till sig på alternativa vägar att bord 

och stolar som fanns till uthyrning inte håller måttet. Styrelsen har 

beslutat att uthyrning av bord och stolar kommer upphöra och hänvisar 

till uthyrningsfirmor för dylikt. 



• Nästa styrelsemöte: 

Måndag 18/9 kl 18:00. 

 

 

 

 

--------------------------------------  ----------------------------------------- 

Vid protokollet   Justerare 


