
Protokoll styrelsemo te 10/11-2016 

Närvarande: 

Josephine Bordi 

Armin Draganovic 

Roger Thurhagen 

Daniel Settergren 

Jonas Emanuelsson 

Frånvarande: 

§1  Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

§2  Godkännande av föregående mötesprotokoll 

 Föregående protokoll godkänns. 

§3 Rapporter 

- Elskåp 

Efter flertalet påtryckningar så har vi fått återkoppling ang. det påkörda 

elskåpet, bedömningen var att man måste lyfta hela skåpet för att räta 

upp det, vilket medför större arbete då man måste gräva ur för att inte få 

grus m.m. i elskåpet. Trollhättan energi som kan hjälpa till med detta har 

kontaktats för en bedömning. 

- Snöröjning 

Med anledning av det plötsliga snövädret den 4/11 så kontaktades Mark 

och gräv för att bekräfta att allt var i sin ordning. Vi har också kommit 

överens muntligt om att ha ett löpande samarbete gällande snöröjning 

och sopning förutsatt att dem sköter sitt jobb och inge oskäliga 

prishöjningar, för att på så vis stärka samarbetet och överlag har vi varit 

nöjda med detta företag.   

- Rörfilmning 



Vi har fått den skriftliga rapporten som inte hade några större 

anmärkningar. 

- Städveckan 

Synpunkter har kommit in på skymd syn vid utfarterna på 

hörnfastigheterna, tänk på att det är 80cm som gäller på buskarna. 

§4  Skrivelser 

- Städlag 15 ingen städledare 

Utskick görs till berörda. 

- Inkomna skrivelser 

 Parkering internvägar, trots att information har gått ut gällande 

parkering på internvägar i omgångar så har det inte fungerat och vi har 

återigen fått en skrivelse från Kaggetorpsv. 328. Styrelsen tittar på 

alternativa lösningar att ta upp på årsmötet. 

 Radagarage, vi har fått till oss att det finns en del brister på radgaragen 

så som nät, väggar m.m. som är dåliga och behöver ses över men även 

lås som är dåliga.  

 

§5  Ekonomi 

- Rapport från kassör 

Ekonomin är i balans. 

- Budget 2016  

- Arvoden  

§6 Övriga punkter 

- Brandsyn samt skick, radgarage. 

Syftet är att kolla brandskydd m.m. för att kunna upprätta en 

underhållsplan samt att vi fått till oss att det finns vissa brister i garagen. 

Underhållsöversyn samt inspektion så att det går att parkera en bil i 

samtliga garage görs 19/11 kl 09:00. Styrelsen går in med huvudnyckel. 

Syn av garagen, kolla brandväggar samt skicka på garaget (nät, väggar, 

brandskydd). 

- Adventsfika 

Vi bjuder på adventsfika kl. 18:00 den 12:e december. 



- Planering 2017 

Inventering Elskåp 

Lekplats hörnet 

Bord till boulebanan 

Asfaltering summa 

§7  Nästa möte 

- 6/12 kl 18.00 

§8  Mötet slut 


