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Rapporter 

• Hustomte - Uppgifter, rapport 

Nyckelskåpet i styrelserummet är uppsatt och färdigt. 

Brandsläckaren kommer att flyttas för bättre tillgänglighet. 

Skyltarna för grannsamverkan kommer uppdateras med bl.a. nya märken från 

grannsamverkan samt några nya stolpar där dessa försvunnit. Hustomten 

ordnar detta. 

Hustomten har fått i uppgift att iordningställa lister i kvartersgården som sedan 

tidigare är nedplockade av okänd person.  

Hustomten har för första halvåret redovisat 40timmars arbete varav merparten 

gäller belysning och armaturer. Även påfyllning av bränsle samt byte av 

trimmertråd m.m. 

 

• Halvårsrevision 

Ordföranden och samt styrelseledamoten med ekonomiskt ansvar har haft en 

halvårsgenomgång med revisorerna. Det var inga större oklarheter förutom lite 

bokföringstekniskt som styrelseledamoten kommer att lyfta med 

redovisningsfirman. Revisorerna informerades om att vi kommer reklamera 

delar av ytterbelysningen. Dialog fördes även gällande att våra tankar 

framöver gällande byte av elleverantör till Trollhättans energi. Vi informerade 

om hur vi resonerat kring bytet av elleverantör med at ha allt samlat samt 

vinsterna inför ett eventuellt framtida samarbete/övertagande av elnätet. 

Revisorerna tyckte detta var rätt tänkt. 

Revisorerna informerades även om omprioriteringen gällande asfalteringen 

och godkände även den extra kostnad utöver den budgeterade för att kunna 

lägga ny kantsten på de asfalterade områdena. När det gäller övrig kantsten 

på området som inte ligger på plats ska vi försöka hitta en lösning, förslagsvis 

genom att få tillgång till klisterremsor från Skanska som kan hålla dem på 

plats. Men det är också upp till varje städlag att se över och hålla efter detta. 

 

• Asfaltering 

Skanska planerar att starta förarbetet för asfalteringen fredagen veckan 40, 

datumen är preliminära och kan flyttas en dag eller två. Beroende på väder 

kan det även ta månaden ut. Två brunnar kommer att justeras ingår i 



planeringen och eventuellt tillkommer ytterligare en justering på en felanmäld 

”brunn”. 

• Garage förteckning 

Alla ska registrera sig på hemsidan för att hjälpa oss att skapa ett register över 

vilket hushåll som nyttjar vilket garage. Detta är för att vi ska kunna kontakta 

er ifall något händer. 

 

• Elavtal 

Elavtalet med Bixia kommer att fortlöpa i ytterligare ett år därefter beslutar 

styrelsen att teckna med Trollhättan energi från 1/9 2018. 

• Reklamation Clas Ohlson 

Clas Ohlson kommer att skicka nya skärmar för att byta ut de som har fått 

rostangrepp. Styrelsen skall undersöka hur garantin är utformad så att det är 2 

år som gäller på de nya samt förlängd garanti på de befintliga som inte har fått 

rostangrepp. 

• Städveckan samt trädklippning 

Beskäringsfirma skall komma och titta på träden som ska beskäras 

tillsammans med Roger. 

 

 

Dagens punkter 

 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns. 

• Snöröjning 

Styrelsen har sökt kontakt med snöröjningsfirman Mark och gräv som vi 

hade förra året och inväntar svar på bl.a. priser. 

• Adventsfika 

Styrelsen kommer att anordna adventsfika i år igen och mer information 

kommer att komma gällande detta. 

• Uthyrning för ickemedlem 

Styrelsen har fått förfrågan av utomstående att boka lokalen. För fester 

på kvällstid så kommer detta att avslås då vi inte kan garantera att 

städning, aktsamhet samt övrig skötsel upprätthålls. Förfrågningar 

gällande barnkalas och dylikt på dagtid kommer att godkännas. 

• Laddning av elbilar, radgarage 

Det är inte tillåtet att ladda elbil i våra radgarage. 

Anledningen är att våra uttag inte är avsedda för detta. 

Vid långvarig laddning med högre strömmar ger såväl ökad brandrisk 

som snabbare åldrande av komponenter i elanläggningen. 

 

Styrelsen undersöker hur frågan skall behandlas för framtiden i enlighet 

med årets årsmötesmotion som finns angiven under § 9. 



 

Motion 2, Förstärkt strömmatning och enskild mätning av el i 

gemensamma garage.  

Styrelsen rekommenderar att motionen avslås eftersom ändringen ska 

vara till gagn för en majoritet av medlemmarna. Eftersom syftet med 

motionen var att ta fram en policy kring elbilar så uppfylls inte detta idag 

eftersom antal elbilar är få. Men styrelsen mycket positivt på miljötänk 

och kommer att närvara på Trollhättans energis information den 3:e maj 

angående laddstolpsprojektet som de driver. 

 

Årsmötet beslutade att avslå motionen. 

 

• Bredbandshastighet 

Det har kommit till vår kännedom att det finns ett fåtal boende som inte 

kommer upp i utlovad hastighet. De flesta kommer upp i utlovad eller 

högre hastighet. Det kan finnas flertalet anledningar till att man inte 

kommer upp i rätt hastighet exempelvis äldre utrustning. Det kan även 

vara en inställning, frekvensband, avstånd etc. Vänligen kontakta 

Comhem vid fortsatta problem. 

 

 

Ekonomi  

• Ekonomisk rapport  

Utgår vid frånvaro på ekonomiskt ansvarig styrelsemedlem. 

• Tömning bastukassa 

Utgår vid frånvaro på ekonomiskt ansvarig styrelsemedlem. 

• Ekonomiska beslut 

Inköp av lister och dörrfoder till hallen samt diverse kringutrustning till badrum 

och kök. 

 

 

Nästa möte 

 

V43. Tisdag 24/10 kl 18.00 

 

 

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

Vid protokollet   Justerare 


