
Styrelseprotokoll styrelsemöte 8/5-2018  

Närvarande: Josephine Bordi, Armin Draganovic, Roger Thurhagen, Lennart 

Fridhén, Kent Högberg, Thomas Gustafsson 

Frånvarande: - 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

§ 2 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkänns.  

§ 3 Rapporter  

• Städveckorna 

Överlag så har städveckorna gått bra på området. Bakom 

garagelänga 3 så har buskarna tagits bort och städlag 11 

undrar om de ska så gräs eller sätta grus. Styrelsen beslutar att 

det ska vara gräs då kostnaden för arbetet med att lägga grus 

blir omfattande. Överbliven jord läggs vid den nya kantstenen 

utanför hus 118 där det ska sås mer gräs. 

Kassör – övertagande hur går det 

Från och med fredagen den 4/5 så har numera Lennart 

tillgång till ekonomin och allt är löst med banken. Kassören 

har också fått filer och dokumentation från bokföringsfirman. 

• Asfaltering 

Preliminär prioritering gjord i samråd med Skanska på plats i 

området. Skanska kommer ta en extra runda på området med 

en mer långsiktig planering och lämna rapport till styrelsen på 

vilka områden som är kritiska och vilka som ska tas i olika 

steg med lägre prioritering på. Preliminärt sker asfaltering 

efter sommaren. 



Styrelsen undersöker möjligheter och kostnader för eventuellt 

fler parkeringar. 

• Låsbyte garage 

Styrelsen har undersökt alternativ med huvudnyckel och 

priset för en sådan nyckelserie stiger oerhört och blir 4 gånger 

dyrare än utan.  

Styrelsen beslutar att istället märka upp nycklarna med både 

garagenummer samt färg för garagelänga att ha i 

nyckelskåpet och ha en separat nyckel per cylinder. 

Styrelsen beslutar att samtliga garagecylindrar bytes ut under 

sommaren beroende på leveranstid. 

§ 4 Skrivelser/mail 

Inga inkomna skrivelser.  

§ 5 Dagens  

• Årsplanering 

Styrelsen går igenom årsplaneringen och planerar 

nästkommande möten, aktiviter, översyn m.m. 

• Inventarieförteckning 

Hustomten återkommer med en inventarieförteckning till 

nästa styrelsemöte. 

• GDPR 

Styrelsen jobbar löpande med GDPR och kommer komma ut 

med mer information till medlemmarna med kommande 

förändringar som kommer ske senast den 25/5. 

• Radgaragen 

Problematiken kring att radgaragen inte används eller 

används i felaktigt syfte kvarstår. Styrelsen disukterar olika 

lösningar och en brandsyn kommer göras tillsammans med 

räddnigstjänsten.  



• Nyplantering 

Styrelsen kommer att gå runt i området för att se var det 

eventuellt ska planteras nya träd, buskar och dylikt då det på 

senare år har tagits ner en del grönområden utan att ersättas. 

Styrelsen beslutar att nya buskar och träd kommer planteras i 

området. 

Styrelsen kommer i samma veva undersöka vilka stubbar som 

behöver fräsas samt ta in offert på detta. 

 

§ 6 Ekonomi  

• Ekonomisk rapport  

Övertagandet från redovisningsfirman är klart. Kassören 

behöver komma in i arbetet. 

• Ekonomiska beslut  

- Inköp av jord samt gräs (ev. grus) bakom garagelänga 

3. 

- Inköp av dator till kassören samt uppdatering av 

bokföringssystem. 

- Inköp av träd och buskar. 

- Styrelsen beslutar att samtliga garagecylindrar bytes ut 

under sommaren beroende på leveranstid 

 

§ 7 Övriga frågor  

- 

§ 8 Nästa möte  
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