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

3.1 Snöröjning. En anmärkning gällande sandning har inkommit, men vi får se det som ett    

inkörningsproblem, då det var första tillfället som UTE Golv var hos oss denna säsong.  

 

3.2 Fällt träd. Kommunen är kontaktad och skall återkomma när dom tänker ta bort trädet som 

stod på deras mark. Fälldes efter att en långtradare med släp körde i diket. 

 

3.3 Yngvessons. Många har klagomål på företaget efter att de bytt tak på många av 

medlemmarnas fastigheter. Styrelsen kommer inte att driva någon fråga eller process mot 

företaget av den enkla anledningen av att föreningen inte var en juridisk part i beställning av de 

enskilda fastigheternas beställning av arbetet. Ordförande lägger ut på Facebook om det finns ett 

intresse av fastighetsägarna att träffas för att ev. göra gemensam sak om företaget. 

 

3.4 Valberedningen igång. Det är ett antal poster som skall tillsättas vid nästa årsmöte. Detta då 

både familje- och jobbsituationer gör att vissa inte har möjlighet att fortsätta i styrelsen. 

 

3.5 Tomtgränser. Styrelsen har gjort en översyn av fastigheternas tomtgränser. 

  
 
§ 4 Skrivelser 
 Inga inkomna skrivelser. 
  
 
§ 5 Ekonomi 

5.1 Ekonomisk rapport .Efter genomgången ekonomisk ställning kan vi konstatera att ekonomin är 

god och att inkomna medel används för löpande underhåll av området. 

 

5.2 Ekonomiska beslut. Genomgång av tagna ekonomiska beslut och beställning av dessa. 

 

5.3 Swish. Är beställt och väntas inom kort vara i drift. Betalningsmetoden Swish kommer att 

kunna användas för att betala t.ex bastu och lokalhyra. 

Detta är ett komplement till BG inbetalningar. 



§ 6 Övriga punkter 
6.1 Asfaltering. Planering av fortsatt arbete med Skanska som partner för att fortsätta med 

påbörjat asfalteringsunderhåll av områdets internvägar. Redan offererat arbete av tennisplanen 

beställt enligt tidigare beslut och skall göras så snart vädret tillåter.  

6.2 Lamporna. Bytet av de allmänna belysningsarmaturer som kvarstår efter första omgångens 

arbete är beställt och armaturerna är levererade till installationsfirman. Arbetets start är planerat 

till v. 5 

6.3 Årsmötesplanering. Årsmötet är planerat till 21 april. Planering i form av att dagordning, 

kallelse osv. görs på kommande möten. 

 6.4 Revision. Möte med revisorerna bokas för genomgång av räkenskaperna inför årsmötet.  

  
   
 
§ 7 Nästa möte den 16:e februari, kl. 18.00 i kvarterslokalen. 
 
 
 
§ 8 Mötet avslutas 
   
 
 
…………………………………………..    ………………………………………….. 
Vid protokollet       Justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
                 
 


