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Med på mötet är även Anders Eriksson, Karl Moss samt Barbro och Rune Hall. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande. 
 Ordföranden förklarar mötet öppnat.  
 
 
§ 2 Godkännande av föregående protokoll. 
  Föregående protokoll godkänns. 
 
 
§ 3 Rapporter 
 3.1 Två kompletterande asfalteringar har utförts av Skanska. Fortsatta arbeten    
 kommer att utföras under våren.    
 
 3.2 Muren som blev förstörd har blivit återställd av Skanska.   
 
 
§ 4 Skrivelser 

4.1 Förfrågan om vinterväghållning. En skrivelse har kommit in angående hur kostnaderna delas 
upp mellan anläggning 1 och anläggning 2 när det gäller vinterväghållning. Kostnaden för 
anläggning 1 innefattar alla internvägar. Kostnaden för anläggning 2 innefattar 
parkeringsplatserna samt tillfartsvägar till dessa. Fördelningen baseras på en sedan tidigare gjord 
uppskattning av ytan.   

   
§ 5 Ekonomi 
 5.1 Ekonomisk rapport. Ekonomin i föreningen ser bra ut. 
 
 5.2 Ekonomiska beslut 

5.2.1 Beslut fattas om byte av 12 st armaturer. Offert har tagits in från Elteam som också 
kommer att anlitas för detta. Offert kommer även att begäras in för byte av återstående 
armaturer.  

 
  5.2.2 Ersättning hustomte och städ. Frågan bordläggs tillsvidare.    
 
§ 6 Övriga frågor 

6.1 En medlem har fått en lapp på sin bil. Lappen sade att han inte fick stå parkerad där han stod 
och var undertecknad "Styrelsen". Vi vill vara mycket tydliga med att vi i styrelsen inte arbetar på 
det viset. Vi sätter INTE några lappar på våra medlemmars bilar. Skulle någon mer få en lapp på 
sin bil som är undertecknad "Styrelsen" så vill vi att ni hör av er till oss så att vi får titta på detta. 
Det är inte ok att utge sig för att vara del av, eller utsänd av styrelsen. Vi i styrelsen tar personlig 
kontakt med våra medlemmar om det är något som behöver redas ut.     

 
 6.2 Anders Eriksson hade några frågor angående om hur kostnaderna delas upp  
 mellan anläggning 1 och anläggning 2 när det gäller parkeringar och internvägar.  
 

 



6.3 Karl Moss hade lite frågor angående fyrverkerier inne på området. Vi vill be alla medlemmar 
att visa hänsyn och hålla sig till gällande lagar och regler för vad som är tillåtet när det gäller tider 
och säkerhetsavstånd för fyrverkerier. Skjuter man upp fyrverkerier så städar man självklart upp 
efter sig. 

 
6.4 En fråga har kommit in angående hur vårat avtal för digital-tv ser ut på området. Styrelsen ber 
frågeställaren att kontakta Roger Thurhagen antingen via mail eller på telefon för att få svar på 
sina frågor. Mailadress och nummer finns på hemsidan. Www.fisktarnan.se   

 
6.5 Fönsterofferter. Offerter har efterfrågats men inga har kommit in. Ny förfrågan görs till våren 
då det verkar som att alla firmor har fullt upp just nu p.g.a.begränsningar i rot-avdraget som träder 
i kraft vid årsskiftet.  

 
6.6 Städavgift. Det diskuteras hur man ska göra med avgifter för de som inte hjälper till med 
vår/höststädningen på området.  

 
6.7 Avbokningskostnad för kvartersgården. Styrelsen diskuterar om man ska införa en 
avbokningskostnad för kvartersgården när man avbokar i sista stund. Betalning görs som en 
bekräftelse på bokningen till angivet bankgironummer. Denna betalas inte tillbaka vid avbokning 
senare än tio dagar innan hyrestillfället.    

 
6.8 Städning av området. Offerter skall tas in från utomstående firmor för att se vad det skulle 
kosta att leja bort vår/höststädning. 

 
 6.9 Offerter för snöröjning. Offerter inkommer. Beslut tas på nästa möte.    
 
§ 7 Nästa möte 
  7.1 Nästa möte hålls torsdag 19:e november kl. 18.00 
 
 
§ 8 Mötet avslutas 
   
 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justerare 
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