
Styrelseprotokoll Styrelsemöte 21/11-2017 
 

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

Emanuelsson, Lennart Fridhén (ersätter Daniel Settergren) 

Frånvarande: Daniel Settergren, Hans-Olof Strömdahl 

Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte. 

• Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkänns. 

 

• Rapporter/Avstämning 

- Delegerade uppgifter till hustomten (uppsättning av nya armaturer) 

Några armaturer kring kvartersgården kvar utöver det är de flesta utbytta 

vid det här skedet. 

- Beskäring av träd 

Alla tre träd beskärdes på en och samma dag och resultatet blev bra 

samt firman såg till att det såg snyggt och prydligt ut när de lämnade. 

- Registrering garage 

Cirka en tredjedel (36st) är nu anmälda och vi ser gärna att fler går in 

och anmäler. Styrelsen har som sagt tagit bort email kravet för att 

underlätta vid registrering, detta kan man komplettera med i efterhand i 

stället. 

-    Snöröjning 

Snöröjning har påbörjats och har gått bra hittills. Styrelsen har heller inte 

mottagit några klagomål. 

 

• Skrivelser 

- Inga inkomna 

 

• Dagens punkter 

- Planering 2018 

 

Styrelsen kommer fortsätta med asfalteringen, bl.a. det området som 

hoppades över vid den senaste asfalteringen. 

Vidare så diskuterades garagetaken som kommer att tas upp mer på 

nästkommande styrelsemöte. 



Styrelsen kommer även se över grönområdena för att plantera mer gröna 

växter då den senaste tiden så har det tagits ner mycket grönväxter utan att 

de har ersatts, så som fruktträd eller diverse buskar. Styrelsen kommer även 

se över vilka större investeringar/planer vi har för kommande år samt vilka 

risker vi ser. Detta kopplat till budgeten för 2018 

- Uthyrning till utomstående 

Styrelsen beslutar att uthyrning till utomstående, d.v.s. icke medlemmar, 

sker endast dagtid och inte senare än 18:00. 

• Ekonomi 

- Ekonomisk rapport 

 Ekonomin ser bra ut. 

- Ekonomiskt beslut. 

Styrelsen beslutar att beställa en luftvärmepump till kvarterslokalen som 

primär uppvärmning. Offerter kommer tas in löpande. 

- Tömning bastukassa 

 Bastukassan är tömd och räknad. 

-    Nästa möte 

19/12 kl 18:00 

 

 

 

 

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

Vid protokollet   Justerare 

 

 


