
Styrelseprotokoll styrelsemöte 20/8-2018  

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

Fridéhn, Kent Högberg 

Frånvarande: - 

§1 Mötets öppnande  

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2 Godkännande av föregående mötesprotokoll  

Föregående protokoll gås igenom och godkänns. 

§3 Rapporter  

• ComHem 

Styrelsen har fortlöpande kontaktat Comhem gällande de senaste 

månadernas korta avbrott som medför problem för medlemmarna. 

Styrelsen inväntar svar på det senaste mailet som skickades den 17/8-

2018. Vid fortsatta problem uppmanas medlemmarna att i första hand 

själva kontakta Comhem. 

• Borttagning av stubbar 

Ännu ej åtgärdat p.g.a. svårigheter att komma i kontakt med firman. 

Styrelsen undersöker med alternativa firmor. 

• Lås radgarage 

Arbetet beräknas påbörja v.35. 

• Inventarieförteckning - hustomten  

Pågår. 

• Målning garage 7 

Påbörjat men ej färdigställt. Ett garage som ej är målat. Städlaget har 

ansvaret att det färdigställs. 



§4 Skrivelser/mail  

• Gräsklippning 

Gräsklippning får ske i anslutning till samfällighetens mark och enligt 

städområdeskartan. 

§5 Dagens  

• Asfaltering 

Arbetet är påbörjat. 

• Brandsyn radgarage 

Personal från räddningstjänsten har varit behjälpliga med 

brandsyn av radgaragen och kommer att återkoppla med en 

rapport. Direkt på plats konstaterades det att flera garage har 

stora brister då de används som förråd och ej för uppställning 

av bil. 

• Avgifts avier 

Skickas ut i början av september. 

• Höststädvecka 

Höststädvecka v.42. Lekplats tillhörande städlag 1 behöver 

ordnas till. Container kommer finnas på plats 15/10 på de 

vanliga ställena. Tas åter 22/10. 

• Snöröjning 

Styrelsen kontaktar Mark o Gräv. 

§6 Ekonomi  

• Ekonomisk rapport – Hur ligger vi till i förhållande till 

budget 

Överlag ser ekonomin bra ut och budgeten går enligt plan. 

Kassören tar kontakt med revisorerna för halvårsrevision. 

• Ekonomiska beslut 



Inga ekonomiska beslut tagna. 

§7 Övriga frågor  

• Dålig panel – Garage 5 och 6 

Panelen ses över under städveckan. 

§8 Nästa möte  

• 10 September 18.00 

 

 

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

Vid protokollet   Justerare 

 


