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

Vi hade besök av två herrar ifrån Skanska som tillsammans med oss diskuterade hur vi ska 
fortsätta med asfalteringarna. De rådde oss till att asfaltera större bitar i taget istället för att ”dutta” 
lite här och lite där. Vi talade även om att rikta kantstenar där det behövs. Just nu är det väldigt 
billigt med asfalt så chansen finns att de kan hålla nere priset ganska bra åt oss. Näst på tur att 
asfalteras är vår tennisplan. Här kommer man även att måla linjer för en ”multiarena” och sätta 
upp nya basketkorgar och bandymål.  
Parkeringen längst in på området står också på tur i närtid till att asfalteras och målas. Här ska vi 
även undersöka om vi kan anlägga sex stycken nya rutor för att på så vis underlätta det 
ansträngda parkeringsläget som råder.  
Offert skall begäras in angående att asfaltera fartgupp på våra internvägar.  
De informerade oss också om en situation som kan uppstå när de asfalterar våra vägar. När de 
lägger ut ny asfalt så kan det uppstå en nivåskillnad mot våra uppfarter/gångar upp till våra hus 
där det kan samlas vatten på hösten. Det i sin tur kan leda till att man antingen blir blöt om 
fötterna eller att man halkar där om det är minusgrader ute. En höjning av den egna 
uppfarten/gången kan därför komma att behövas. Detta är inget som Skanska står för men de kan 
eventuellt hjälpa till med att åtgärda det mot en ersättning men då får man komma överens med 
dem själv om det.     

 
 
§ 4 Rapporter 
 4.1 Yngvessons 

Lennart på Kv. 236 har pratat med konsumentombudet. De hävdar att eventuella 
anmälningar mot Yngvessons måste lämnas av föreningen. Styrelsen tycker att detta 
verkar märkligt då var och en har tecknat sina egna avtal med Yngvessons. Styrelsen har 
inget avtal med dem. Ordföranden utreder detta vidare med konsumentombudet.  

 
4.2 Årsmötet 

Årsmötet planeras. Valberedningen har fått fram ett antal namn som förslag till de olika 
posterna. På mötet kommer det att serveras lite förtäring i form av Wraps med god 
fyllning.  
 

  
 



4.3 THN Energi 
THN Energi har dokumenterat vårt elnät digitalt. Nu är det dags för ”fältarbete” vilket 
innebär att ni kan börja se en herre som går omkring på vårt område och dokumenterar. 
Det kan innebära att han är inne på våra tomter ibland också.  

 
4.4 Dold belysning 

Har man en stor buske eller häck som döljer belysningen på våra vägar så vill vi be er att 
klippa ner dessa så att vi får bättre ljus på internvägarna. Detta ökar tryggheten samt 
minskar risken för inbrott. 

 
4.5 Radgaragen 

Garaget som vi pratat om tidigare har blivit fixat. Samtliga garagetak är i behov av 
blästring och målning men plåten ser bra ut. Detta kommer vi eventuellt begära in en 
offert på.  
I samband med att man lagade det andra taket så upptäcktes det att vissa har täppt igen 
de hål som är mellan taket och väggen med bl.a. frigolit. Dessa hål är till för ventilation 
och får inte sättas igen på det viset. Om man vet med sig att man har det så i sitt garage 
så vill vi att ni plockar bort det då det annars leder till ökat slitage på taket och därmed 
mer kostnader för reparation.  
Hängrännorna på garagelängorna behöver bytas. Offert kommer att efterfrågas på detta.      
  

 
§ 5 Skrivelser 
 5.1 En skrivelse angående sopningen av internvägarna har kommit in. Skrivelsen är besvarad. 
 
 
§ 6 Ekonomi 
 6.1 Ekonomin i vår förening ser bra ut. 
 
 6.2 Ekonomiska beslut 
  6.2.1 Byte av skylt vid infarten till området från ljungvägen. 
 
  6.2.2 Service på gräsklipparna. 
 
  6.2.3 Höjning av styrelsens arvoden diskuteras. Föreslagen höjning: 
 
      Förr   Nu 

Ordföranden(fast):  10 800 kr    22 500 kr 
Kassör(fast):  12 000 kr  22 500 kr 
Sekreterare(fast): 6 000 kr  12 000 kr 
Ledamöter (2 st fasta):    3 250 kr / ledamot ( 6 500 kr) 
Suppleant(rörligt):    400 kr / möte 

   Webmaster(fast):     2 000 kr 
   Revisorer( 2 st fasta):    750 kr / revisor (1500 kr) 
   
 
§ 7 Övrigt 
 7.1 Arbetsbeskrivning för styrelsen diskuteras. 
 
 7.2 Uppdatering av diverse dokument gällande området diskuteras. 
 
 7.3 Kommunikation ut till medlemmarna. 
 
 
 
 



§ 8 Nästa möte 
Nästa möte är årsmötet 21:e april i kvartersgården. Hoppas att så många som möjligt kan komma. 
 
 
 

§ 9 Mötet slut   
 
 
 
 
…………………………………………..    ………………………………………….. 
Vid protokollet       Justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
                 
 


