
Styrelseprotokoll Styrelsemöte 24/10-2017 
 

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

Thurhagen, Lennart Fridéhn (ersätter Daniel Settergren) 

Frånvarande: Daniel Settergren, Hans-Olof Strömdahl 

• Mötets öppnande 

Ordförfanden hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

• Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll gås igenom och godkänns. 

 

• Rapporter 

 

-  Asfaltering, hur har det gått 

 

Ser bra ut hittills av det vi kan se och arbetet har kommit en bit på vägen. 

Kantsten är inte färdigställd utan de håller på. 

-  Jonas o Josephine möte med banken 12/10 

Se under punkten ekonomi. 

 

-  Städvecka  

 

Styrelsen har fått till sig att det har varit lite oklarheter kring städveckan. 

Det är därför viktigt att alla läser nyhetsbreven som finns på hemsidan 

och skickas till de som registrerar sin e-postadress.  

Styrelsen vill förtydliga att samtliga hushåll som är markerade på 

städområdeskartan ska vara delaktiga under städveckan men 

fördelningen kan skötas inom städlaget. 

-  Garage registrering 

Bara 28 fastigheter är registrerade. Email adress kommer längre inte 

vara ett krav att fylla i. Förhoppningen är att fler ska registrera sig. 

Informationsbrev kommer gå ut till samtliga hushåll i brevlådan i 

pappersformat. 

- Clas Ohlson - nya armaturer har kommit 

Armaturerna har kommit från Clas Ohlson. Nya armaturer kommer att 

bytas ut löpande. 

 



 

• Dagens Punkter 

- Adventsfika 

Styrelsen kommer att bjuda på adventsfika den 11/12 kl 18:30 i 

föreningslokalen, ni är alla varmt välkomna!  

- Vinterväghållning 

Snöröjning på området kommer att utföras av samma bolag som förra året.  

- Comhem på området 

Comhem har varit på området och erbjudit att byta till deras senaste router då 

vissa på området har haft problem med sitt internet med sin gamla utrustning. 

Styrelsen har inte fått någon information om att detta skulle ske. 

- Extra sand vid lekplatsen utanför kvartersgården 

En kubik med extra sand har lagts på lekplatsen och städlaget får gärna kratta 

ut sanden 

- Beskäring av träd 

Beskäring av 3 stycken träd kommer att beställas. 

- Parkering anläggning 2 

Utifrån anläggningsbeslutet så får samtliga hushåll som tillhör anläggning 2 

parkera på de gemensamma parkeringarna. Detta är inget beslut som 

styrelsen har tagit utan styrelsen utgår från anläggningsbeslutet. 

 

• Skrivelser 

- Önskemål från städområde 11 – Grus istället för jord mellan 

parkeringsplatserna och husväggarna 

Till våren så kan buskarna tas bort, styrelsen föreslår att man sår gräs 

istället för att lägga grus för att minimera arbete kring rensning och dylikt. 

• Ekonomi 

- Ekonomisk rapport - Jonas tar med en översyn av tillgångarna 

Ekonomin ser bra ut, styrelsen har även diskuterat diverse 

placeringsalternativ. 

- Ekonomisk placering  

Styrelsen har varit i kontakt med en placeringsrådgivare hos 

Länsförsäkringar att placera sparande i en räntefond med låg risk,1 (på 

skalan 1-7) då ränteläget idag på våra sparkonton är obefintlig. Styrelsen 

beslutar i samråd med revisor (Stig) som närvarade på mötet att placera i 

en räntefond när dessa pengar blir tillgängliga från det låsta sparandet. 

Styrelsen har fått hjälp av en placeringsrådgivare med placering för att få 

bättre än nollränta som vi har i dagsläget. 

- Tömning bastukassa 



Bastukassan är tömd och kontrollräknad. 

 

• Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir den 21/11 kl 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vid protokollet   Justerare 


