
Styrelseprotokoll styrelsemöte 7/6-2018  

Närvarande: Josephine Bordi, Armin Draganovic, Lennart Fridéhn, Thomas 

Gustavsson, Kent Högberg 

Frånvarande: - 

§1 Mötets öppnande  

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2 Godkännande av föregående mötesprotokoll  

Föregående protokoll godkänns. 

§3 Rapporter  

• GDPR 

Styrelsen har gjort ett utskick till samtliga medlemmar angående GDPR. 

• Staket – parkering garagelänga 3 

Staketet är numera borttaget men inte bortforslat än. Släpkärra kommer 

hyras för att få bort staketet. 

• Mur Kv200 

Firman har varit på plats och bett att fastighetsägaren klipper ner häcken 

så att de kan komma och åtgärda muren. Fastighetsägaren har fått till sig 

informationen och ska återkoppla till styrelsen när häcken är klippt. 

• Stubbar, borttagning 

Firman som skulle möta styrelsen för att gå igenom området vilka stubbar 

som som fräsas glömde den uttalade tiden och ska återkomma med en ny 

tid. 

§4 Skrivelser/mail  

Inga inkomna skrivelser eller email. 



§5 Dagens  

• Grillning samt aktiviteter 

Inköp och förberedelse inför grillningen diskuteras och 

förbereds. 

• Lås radgarage 

3st offerter har inkommit.  

Att tillverka en separat serie med huvudnyckel är en alldeles 

för stor kostnad och utesluts. Styrelsen beslutar att gå vidare 

med Dalec som hade den mest prisvärda lösningen. 

• Asfaltering-beslut 

Asfaltering kommer ske inom budgetens ramar med de 

prioriterade områdena. Nr 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17. Styrelsen 

för en löpande diskussion med Skanska för en långsiktig 

asfalteringsplan. 

• Inför sommaren – Hustomten 

Styrelsen går igenom tillsammans med hustomten planering 

inför sommaring kring maskinerna, vad som behöver göras 

m.m. Hustomten ska inom kort börja byta de resterande 

armaturerna. 

• Inventarieförteckning – Hustomten 

Hustomten har delvis gjort klart inventarieförteckningen. 

• Nyplantering 

Nyplantering diskuteras i området om vad som ska planteras 

och vart. Styrelsen anser att det är viktigt att återplantera 

 

§6 Ekonomi 

• Ekonomisk rapport  



Totalt är det 4st hushåll som fortfarande inte har betalt in 

medlemsavgiften och dessa behöver göras omgående. 

Styrelsen kommer skicka ut en påminnelse till dessa hushåll. 

• Ekonomiska beslut  

Styrelsen har tidigare beslutat att garagecylindrarna ska bytas. 

Styrelsen beslutar att gå vidare med Dalec som hade den mest 

prisvärda lösningen. 

§7 Övriga frågor 

• Comhem – Internetproblem för delar av området 

Styrelsen har varit i kontakt med Comhem gällande 

problemet och Comhem ska återkomma till styrelsen med en 

rapport med vad som är gjort och när. Styrelsen har tryckt på 

för en kompensation gällande problemet.  

§8 Nästa möte  

• 20 Augusti 18.00 

 

 

---------------------------   --------------------------- 

Vid protokollet   Justerare 


