
Styrelseprotokoll – Styrelsemöte 14/3-2017 

 

Närvarande: Josephine, Armin, Daniel, Roger, Jonas 

Frånvarande:  

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkänns 

§3 Rapporter 

 

Då det har inkommit önskemål om nytt och enhetligt porslin så har köksutrustningen i kvartersgården 

uppdaterats med nytt och fräscht porslin och är inköpt och klart.  

Utöver det så har även ett fällbart mindre klaffbord köpts in och installerats där man kan ha en laptop 

eller dylikt bredvid projektorn samt mörkläggningsgardiner till samtliga fönster är inköpta och 

monterade. 

§4 Skrivelser 

Fråga från Kv.222 ang. bredbandsleverantörer ifall kontakt har tagits med flera, ex Telia och 

Trollhättan Energi. 

Detta är undersökt med bl.a. Trollhättan Energi, men då vi redan har en fungerande infrastruktur är det 

inte aktuellt byta ut denna vilket blir fallet med annan leverantör och därmed en hög och onödig 

kostnad. Att dra nya ledningar i området är inget som någon leverantör gör gratis, vad styrelsen har 

kunnat hitta. 

§5 Ekonomi 

- Ekonomisk rapport 

Vi inväntar på att bokslutet ska bli klart. Styrelsen skall pusha redovisningsfirman för att 

skynda på detta. 

- Bokslut- kontakta revisorerna 

Ekonomiansvarig tar kontakt med revisorerna för genomgång av bokslut. 

- Tömning bastukassa 

Bastukassan är räknad. 

 

§6 Övrigt 

- Offerter 

Bord till boulebanan är beställt, beräknas komma i slutet på Mars/början på April. 

Garagenummer är klara, finjustering återstår innan uppsägning. 

Bommar till internvägar, ca 13 bommar behövs till en kostnad av ca 88 000 Kr. 

Basketkorg; ska kontaktas igen för offert. 

Hängrännor/blästring; finns offert på detta. 



Asfaltering; Styrelsen kommer att ha en genomgång med Skanska angående framtida 

planering och prioritering. 

Lekplats, ingen aktuell kampanj, styrelsen sonderar marknaden löpande samt i och med 

vårt medlemskap i villaägarna så har vi 20% rabatt på Hags vilket är bra. 

På tennisplanen så finns det planer på att sätta upp ytterligare en basketkorg för att kunna 

spela i lag. Styrelsen undersöker vad det finns för alternativ. 

- Årsmötes planering 

Planeringsarbete inför årsmötet. 

- Framtida planering 

Framtida planering har jobbats på, styrelsen har även gått igenom prioriteringar och 

offerter där styrelsen har tagit in offerter på kommande arbeten bl.a. bommar till 

internvägar där vi har identifierat 13 platser där bommar skulle behövas, asfaltbulor m.m. 

- Garagen 

Styrelsen kommer att undersöka hur garagen såg ut från början för att göra en plan över 

kommande reparationer. Styrelsen vill återigen förtydliga att garagen tillhör samfälligheten 

och inte den enskilda individen. 

Garagen ska användas till det de är till för så som det står i informationshäftet. 

Styrelsen kommer behöva extranyckel till de som har bytt nyckel/port så att det finns 

möjligheter att komma in för eventuella reparationsbyten eller fel som behöver åtgärdas. 


