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§ 1 Mötets öppnande 

  Ordföranden förklarar mötet öppnat.  
 
§ 2 Godkännande av föregående protokoll 

   Föregående protokoll godkänns. 
 
§ 3 Rapporter 

3.1 Städområde 7. Oklarheter fanns bland medlemmarna i städområde 7. Dessa är        

lösta.   
 

3.2 Asfalteringen. Brister finns i utfört asfalteringsarbete. Kontakt tas med skanska  

för vidare utredning. 
 
 3.3 Trimmer inköpt till Svarttärnan. Ytterligare en trimmer skall köpas in.  

 
 
§ 4 Ekonomi 
 4.1 Ekonomisk rapport. 
  4.1.2 Städavgifter har skickats ut. 

 
 4.2 Ekonomiska beslut. 

4.2.1 Lekplats vid kvartersgården. Bord är beställt. Gunga skall beställas.           

Städlaget vid lekplatsen har fått tillstånd att börja med staket mm.              
Övrig lekutrustning beslutas om senare. 

 
  4.2.2 Färginköp. Städområde 10 har bett om att få köpa in färg till sina             

radgarage. Förfrågan beviljas. 
 
§ 5 Skrivelser 

 Inga skrivelser har kommit in. 
  
 
§ 6 Övriga frågor 

6.1 Styrelsen vill uppmana medlemmarna att komma in med skrivelser när de har        

frågor som behöver tas om hand av styrelsen.  
 

6.2 Parkeringsplatser samt husbil område 7. Styrelsen uppmanar medlemmarna att        

följa riktlinjerna i utskicket som delades ut 2015-08-16. Vi vill påminna samtliga medlemmar som 
bor i radhus och vinkelhus att de om det inte finns plats på ”deras” parkering även har rätt att 
parkera på de andra parkeringsplatserna. Detsamma gäller besökande till dessa medlemmar. 
Informationen finns även på hemsidan.  

 
 



6.3 Uthyrning av kvartersgården och dess inventarier. Fem bord och trettio stolar        

finns i lokalen. Dessa får inte lämna kvartersgården. Det finns däremot två 
 klaffbord och tolv stolar utöver dessa som går bra att låna vid festligheter i hemmet.   
 

6.4 Garagen, brandskyddsinspektion. Möjlighet till brandskyddsinspektion och kostnad för denna 

undersöks av styrelsen.  
 

6.5 Städning av området(ta in offerter från utomstående). Då det förekommit mycket frågor kring 

städningen av vårt område så undersöker styrelsen vad det finns för olika alternativ till inhyrd 
städning. 

 
 6.6 Höststädning sker vecka 43, 19 - 25 oktober. 

 
 6.7 Snöröjning. Offerter tas in. 

 
6.8 Fönsterbyte i kvartersgården. Inga offerter har kommit in. Styrelsen gör en ny offertförfrågan 

hos några olika firmor för prisjämförelse. 
 
 6.9 Budget skall skickas ut. 

 
6.10 Comhem. Många av medlemmarna har upplevt problem med comhems tjänster på vårt 

område. Då vi är en ganska stor kund hos Comhem så har styrelsen beslutat att undersöka om vi 
som förening kan få en egen kontaktperson som vi kan vända oss till vid problem.  
 
6.11 Det har kommit in synpunkter på att man parkerar bilen och ställer upp båtar och husvagnar 

inne på internvägarna. Vi vill be samtliga medlemmar att minimera trafiken på våra internvägar 
p.g.a. olycksrisken och slitage på vägarna. Måste man köra in med bilen så är det i och urlastning 
som gäller och sedan kör man bort bilen till sitt garage. Uppställning av husvagnar, husbilar, 
släpkärror eller båtar tillåts inte på internvägen.  

 
 
§ 7  Nästa möte 

 Nästa möte hålls den 22:e september kl. 18.00 i kvartersgården 
 
 
§ 8 Mötet avslutas         

   
                 
 
Vid protokollet      Justerare 
 
 
…………………………………………   …………………………………………   
 


