
Styrelsemöte Fisktärnan 2015-11-19 
 
Närvarande 
 
Josefin Bordi 
Roger Thurhagen 
Joakim Börjesson 
Daniel Settergren 
Thomas Gustavsson 
 
 
§ 1 Mötets öppnande. 
 Ordföranden förklarar mötet öppnat.  
 
 
§ 2 Godkännande av föregående protokoll. 
  Föregående protokoll godkänns. 
 
 
§ 3 Rapporter 

3.1 Byte av lampor. Armaturer som varit trasiga har bytts ut mot nya. Fortsatta byten kommer att 
ske efter nyår. Detta är lamporna som sitter på förråden in mot internvägarna.  

 
3.2 Thn energi. Styrelsen kollar upp om det finns möjlighet att lägga ut ansvaret för VVS och el på 
Trollhättan energi istället för att vi ska ta det ansvaret själva.  

 
 
§ 4 Skrivelser 

 4.1 Asfaltering(Rolf Strand). Synpunkter på asfalteringsjobb har inkommit. Många internvägar på 
området är dåliga. Styrelsen har gjort en rundvandring och i samråd med Skanska gjort en 
prioriteringsordning på kommande asfalteringar.  

 
 4.2 Flytt av elskåp Kv 144. Ett önskemål om att flytta ett elskåp har kommit in. Elskåpen byts ut 
vid behov, dock kommer det inte att bli aktuellt att flytta några skåp då det handlar om stora 
kostnader. 

 
 4.3 Klagomål på dåligt utförd städning i kvartersgården. Inkommen skrivelse besvaras av 
ordföranden. Vidare så har styrelsen beslutat att endast acceptera betalning via bankgiro för att 
underlätta kassörens arbete.    

 
   
§ 5 Ekonomi 
 5.1 Ekonomisk rapport. 

  
 5.2 Ekonomiska beslut. 
  
 5.3 Snöröjning. Offert har kommit in från utegolv. Ytterligare offerter efterfrågas.  
  
 
§ 6 Övriga frågor 
 6.1 Planering adventsfika. Styrelsen planerar adventsfika för våra medlemmar den  

1:a december kl. 18.00. 
 
6.2 Asfaltering av tennisplanen. Vi har fått in en offert tidigare från Skanska om asfaltering av 
tennisplanen. Denna offert kunde vi fortfarande använda som grund för att beräkna kostnaden 
med ett påslag på 10 procent på det satta priset. 



6.3 Hustomten har tittat på radgaraget där en hängränna var dålig och konstaterat att detta inte är 
något han kan laga. Nästa steg är att försöka få tag i en hantverkare som kan ordna detta. Vidare 
information kommer när vi har fått tag i någon som kan ordna det.  
  

 
  
§ 7 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte är den 8:e december kl. 18.00.  
    
 
§ 8 Mötet avslutas 
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