
Styrelseprotokoll styrelsemöte 21/3-18  

Närvarande: Josephine Bordi, Armin Draganovic, Roger Thurhagen, Lennart 

Fridéhn (ersätter ordinarie ledamot), Daniel Settergren, Thomas. 

Frånvarande: Jonas Emanuelsson. 

§1 Mötets öppnande  

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

§2 Godkännande av föregående mötesprotokoll  

Föregående protokoll gås igenom och godkänns. 

§3 Rapporter  

- Valberedningen 

Valberedningen jobbar på men söker fortfarande medlemmar till styrelsen. Det 

är tyvärr ett svalt intresse bland medlemmarna.  

§4 Skrivelser/mail 

 Byte av låskolv/cylinder till garagen – När sker dessa? 

Besvaras under punkten ekonomiska beslut. 

Byggnadsnämnden har mailat styrelsen angående utbyggnad till Fisktärnan 44 

och Svarttärnan 22.  

Inga invändningar från styrelsen. 

§5 Dagens punkter 

- Städvecka 

Vårens städveckor kommer att vara vecka 17 till vecka 18 (23/4 - 6/5). 

Container bokad till 23/4. Tänk på att enbart grönavfall så som buskar och 

dylikt får slängas! Eget grönavfall får enbart slängas mellan den 5-6/5 i mån av 

plats i containern! 

- Sopning 



Ordföranden har varit i kontakt med Mark o Gräv angående datum för vår 

sopning. Information kommer gå ut gällande detta så snart vi får svar från 

firman. 

- Byte av garagecylindrar 

Utifrån tidigare diskussion så kommer garagecylindrarna att bytas ut under 

våren då vi återkommande har haft problem med låscylindrarna till 

garageportarna. Då radgaragen tillhör samfälligheten måste styrelsen samt 

hustomten ha tillgång till huvudnyckel vilket saknas idag. 

-Felanmälningar 2017 

Under 2017 så har det inkommit ca 30st felanmälningar via hemsidan samt 

ytterligare felanmälningar via direktkontakt till hustomten där majoriteten gällt 

garagelås, utomhusbelysning samt värme i kvartersgården. 

- Verksamhetsberättelse  

Styrelsen har färdigställt verksamhetsberättelsen. 

- Årsmötesplanering  

Styrelsen har jobbat med att färdigställa verksamhetsberättelsen. I samband med 

nästa möte så kommer kallelse, debiteringslängd samt årsmötespresentation att 

fastställas. Dock är det problem med den ekonomiska redovisningen från 

bokföringsfirman. Styrelsen tar ny kontakt med bokföringsfirman. 

§6 Ekonomi  

- Ekonomisk rapport  

Ekonomin ser bra ut och även i år ser det ut som att vi går med vinst. 

- Bokslut 

Inväntar bokslut från redovisningsfirman.  

- Revision  

Jonas har kontaktat revisorerna som inväntar redovisning från Blomstervalls. 

- Ekonomiska beslut  



Styrelsen beslutar att samtliga garagecylindrar byts ut under våren. Lennart 

kollar priser och beställer. Hustomten står för bytet. 

§7 Nästa möte  

29/3 kl 17:30 


