
 

 Styrelseprotokoll – Styrelsemöte 9/5-2017  
 
Närvarande: Josephine Bordi, Daniel Settergren (tillfällig sekreterare), Roger Thurhagen, 
Jonas Emanuelsson, Lennart Fridéhn och Hans-Olof Strömdahl. 
 

Frånvarande: Armin Draganovic, ersätts av Hans-Olof Strömdahl. 
 
§1 Mötets öppnande  
 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 

§2 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
 
Föregående protokoll godkänns.  
 
§3 Rapporter 
 
Utökat avtal med ComHem är signerat enligt beslut på årsstämman. Alla hushåll har därför 
fr.o.m 2017-07-01 tillgång till 100Mb bredband. Information angående detta kommer att 
skickas ut till alla medlemmar. Detta blir också det sista utskicket på papper eftersom det på 
årsstämman beslutades att upphöra med detta. Kostnaden läggs till årsavgiften och kommer 
att synas på nästa faktura (till hösten). 
 
Städveckorna är slut. En närvarolista har inkommit, från städlag 4. 
Städledarlistan på hemsidan är nu komplett. Alla lag har en angiven ledare. 
 
Städlag 9 vill beskära ett träd. Det har godkänts av styrelsen. Beskärning utförs av laget. 
Laget får också tillåtelse att hyra container. Offert från Hildegard tas in ifall arbetet blir för 
svårt. 
Förfrågan via Facebook om någon kunnig kan och vill hjälpa till. 
 

§4 Skrivelser  
 
Inga ny skrivelser har inkommit. 
  

§5 Ekonomi  
 
Budget finns nu i ny utgåva. Ändring avser arvoden till styrelsen som årsstämman beslutade 
att justera. 
 
Betalning med mynt för bastuhyra får fr.o.m. 2017-05-09 bara göras med den nya typen av 
mynt. Informationsskylt är uppsatt vid inkastet. 
 
Inga nya utgifter har registrerats. 
 
Inbetalningar för lokalhyra går nu via Jonas. 
 
Inkommit offerter till ny lekställning från Hags enligt tidigare beslut på renovering. Styrelsen 
avser att nyttja rabatt via Villaägarna. Städlaget kontrollerar vilken modell som ryms enligt 
säkerhetsavstånd på ritningar. 
 



Asfaltering. Budget täcker alla områden som av Skanska bedömts vara i sämst skick. Två 
större områden samt ett antal brunnar ingår i denna runda. Information ges inom kort i form 
av digitalt nyhetsbrev. 
Särskild information i brevlåda till närliggande fastigheter att de kan kontakta Skanska om de 
önskar kantsten i samband med nyasfaltering, vilket de då själva bekostar. 
 
Basketkorgar till tennisplan. Offert inkommit. Fler offerter att inhämta innan beslut. 
 
Radgarage. Konsult skall tas in för att bedöma skick av taken. Kostnad för isblästring, 
målning och nya hängrännor skall vägas mot kostnad av nytt tak. 
 
Revisioner ihop revisorerna beslutades bli halvårsvisa. Detta för att minska arbetet inför varje 
årsstämma. 
 
Bastukassan är tömd och dubbelkollad. 
 
  

§6 Övrigt  
 
Grannsamverkan. Tilläggsmärken med fler språk skall fästas på befintliga skyltar. Detta 
p.g.a. att inte alla presumtiva tjuvar kan läsa svenska. Kontroll av eventuellt fler skyltar skall 
utföras ihop med Trollhättan Stads ansvariga. Det verkar som att några har försvunnit. 
 
Blomlådor. Ett par (2st) äldre oanvända blomlådor har skänkts bort och har blivit hämtade. 
 
Byte till papperspåsar för matavfall. För att inga blöta påsar skall lämnas kvar efter hyrd lokal 
beslutas att varje hyrestagare tar med sitt eget skräp. Soptunnor ställs i förråd. Information 
sätts upp i köket. 
 
Grillkväll med lek har planlagts då detta var uppskattat förra året. Datum 26 juni, kl. 18. 
 
 
 


