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§ 1 Mötets öppnande. 
 Ordföranden förklarar mötet öppnat.  
 
 
§ 2 Godkännande av föregående protokoll. 
  Föregående protokoll godkänns. 
 
 
§ 3 Rapporter 

3.1 Utvärdering av adventsfikat. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för att de bidrog till att göra 
adventsfikat till en lyckad och trevlig tillställning. Många var ni som kom och passade på att få lite 
glögg och pepparkaka och mingla lite med era grannar. Tack!    

  
3.2 THN Energi. Styrelsen har varit i kontakt med THN-energi för att se om de har någon 
möjlighet att ta över ansvaret för vvs och el på vårt område. Som det är idag så har vi själva 
ansvaret för detta och styrelsen anser att vi inte har tillräckligt med kunskap om hur det skall 
skötas på ett bra sätt. Ritningar är överlämnade och de håller nu på och tittar på hur det ser ut och 
på hur ett eventuellt avtal med dem skulle kunna se ut. De kommer att börja med att titta på elen 
och sedan gå vidare med vvs. Om det visar sig att detta går att lösa på ett bra sätt så blir vi ett 
”pilot-område”, dvs vi blir det första området i Trollhättan som får denna lösningen. De var väldigt 
intresserade av detta då det finns ett antal områden inom Trollhättan som har det på ett liknande 
sätt som vi. Det kan hända att de kommer hit och tittar i lite olika elskåp mm och kanske till och 
med går in i någon trädgård när de håller på och utvärderar allt detta så bli inte oroliga om ni 
skulle råka se någon inne i trädgården eller i något skåp.  

 
3.3 Ytterbelysning. 46 st armaturer kommer att bytas på våra internvägar. Lamporna är beställda 
och kommer att finnas på plats inom kort. El-team kommer att anlitas för detta arbete då vi har en 
offert från dem redan efter förra bytet. Samtliga 46 armaturer kommer att bytas samtidigt. 

 
 3.4 Fönsteroffert. Ny förfrågan görs nästa år.   
 

3.5 Asfalteringarna. Skanska kommer att komma hit antingen till årsmötet eller till ett extrainsatt 
möte för att förklara hur asfalteringarna kommer att fortgå under nästa år. Styrelsen kommer att 
försöka få hit dem så tidigt som möjligt på våren för att arbetet ska kunna fortsätta.   

 
3.6 Hängrännan på Eriks garage. Häggners plåt skall komma och titta på detta och sedan komma 
in med en offert.  

  
 
§ 4 Ekonomi 
 4.1 Ekonomisk rapport. Ekonomin ser bra ut i föreningen.  
 

4.2 Budgetplanering inför 2016. Nästa års budget gicks igenom. En sammanställning kommer att 
göras och sedan skickas den ut i samband med kallelsen till årsmötet som vanligt.   



 
 
§ 5 Övriga punkter 

5.1 Nyhetsbrev. Årets sista nyhetsbrev håller på att författas. Nyhetsbreven kommer att komma ut 
fyra gånger per år i fortsättningen.  
  

 
§ 6 Nästa möte 
 6.1 Nästa styrelsemöte hålls den 19:e januari kl. 18.00 
 
  
 
§ 7 Mötet slut 
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