
Styrelseprotokoll styrelsemöte 10/9-2018  

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

Fridéhn, Kent Högberg (ersätter ordinarie ledamot) 

Frånvarande: - 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

§2 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll gås igenom och godkänns.  

§3 Rapporter/ check out  

• Asfaltering 

Klara punkter: Nr 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 

Ej klara: Nr 17 

Prioritering 2019: Nr 13 

Styrelsen undersöker möjlighet att asfaltera farthinder. 

• Halvårsrevision 

Halvårsrevisionen är bokad. 

• ComHem - Hur har det gått 

Felanmälan är borta från comhems hemsida och problemen ska vara 

åtgärdade. Styrelsen för en dialog med comhem om en generell ersättning 

till föreningen. 

• Avier – är dessa utskickade? 

Avierna skickas ut de kommande dagarna. 

• Brandsyn- inväntar rapport 



Inväntar rapport som ska skickas v.37 

• Mur Kv200 – Uppdatering 

Återstår en platta som ska bytas enligt bild nedan. Mark och Gräv 

fortsätter leta efter en ersättningssten. 

Processen har dragit ut på tiden och styrelsen har kontaktat Villaägarnas 

Riksförbund som svarar att ”Om det inte går att reda ut situationen kan 

det i slutändan bli en fråga för allmän domstol att avgöra”. 

 

• Borttagning av stubbar 

Majoriteten av stubbarna är borttagna. Styrelsen ska gå igenom området 

för att se om det är några stubbar som är kvar att ta bort. 

• Lås radgarage 

Ej påbörjat än. 



§4 Skrivelser/mail  

Inga inkomna skrivelser eller mail. 

§5 Dagens  

• Höststädvecka, förslag v42 Lekplats städlag 1 

Containrar är beställda och står vid de vanliga platserna. 

Lekplatsen vid städlag 1 behöver fixas iordning. 

• Många försäljningar, information till nya medlemmar och 

mäklare 

Styrelsen har för avsikt att gå ut med allmän information till 

mäklare. 

§6 Ekonomi  

• Ekonomisk rapport – gärna en genomgång av nuläget 

Ekonomin ser överlag bra ut.  

Dock saknas fortfarande en medlemsavgift. Detta är enligt 

medlemmen kopplat till problemet med kantstenen som 

fortfarande inte är åtgärdad. 

• Ekonomiska beslut  

Inga ekonomiska beslut har tagits. 

§7 Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

§8 Nästa möte  

• 15 Oktober 18.00 

 

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

Vid protokollet            Justerare  


