
Styrelseprotokoll styrelsemöte 15/10-2018  

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

Fridéhn, Kent Högberg (ersätter ordinarie ledamot), Thomas Gustafsson 

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  

• Halvårsrevision – Resultat 

Halvårsrevision gjord 12/9-2018. Några inkomna synpunkter; Hustomten 

ska rapportera kvartalsvis både kvitton och arbeten. 

Installation av luftvärmepump – två offerter på installation; installeringen 

av luftvärmepump omfattar inte installation av elluttag om det saknas, 

vilket det gjorde, utan enbart installation av luftvärmepumpen. El-Team 

installerade ett eluttag i anslutning till luftvärmepump därav två separata 

fakturor. 

Blomstervall debiterade i mars 2018 för årsbokslut 2016. 

• Brandsyn - inväntar  fortfarande rapport för att komma vidare 

Brandmyndigheten har lämnat rekomendationer men styrelsen inväntar 

fortfarande en rapport utifrån besöket. 

• Mur Kv200 – har sökt kontakt för uppdatering 

Styrelsen har sökt MoG för återkoppling utan framgång. 

• Lås radgarage - Påbörjat? 

 



Arbetet är påbörjat och några områden är kvar att byta. 

• Inventarieförteckning - hustomten hur går det 

Påbörjat men ej klart. 

• Snöröjning - återkoppling från MoG 

Styrelsen har kontaktat MoG igen för att få återkoppling då det måste 

lämnas besked inom kort om vi ska använda samma firma eller titta på 

alternativ. 

§4 Skrivelser/mail  

• Inkommande mail angående betalning av avgiften utifrån comhem 

Frågan har besvarats att avgiften ska betalas till fullo. För mer information 

se nedan under punkten ComHem. 

• Sand till lekplats område 1 

Byte av sand har diskuterats och kommer tas upp i underhållsplanen, 

därav kommer inte sanden att bytas ut nu.  

§5 Dagens  

• ComHem - avdrag på kommande avgift 

Comhem har skickat en kreditering för 2 månadsavgifter för 

internet per hushåll. Beslut tas på årsmötet om det ska sparas 

inom föreningen eller dras av på kommande avgift. Styrelsen 

kommer att rekommendera årstämman att krediteringen från 

Comhem kvarstår i föreningens räkneskaper. 

• Snöröjning nya firmor? 

Styrelsen kommer ta kontakt med alternativa firmor för offert 

gällande snöröjning i området. 

• Hyresregler kvartersgården 

För mer information se hemsidan: 

https://www.fisktarnan.se/bastu-lokalutyrning/  

• Städrutin kvartersgården 

https://www.fisktarnan.se/bastu-lokalutyrning/


Styrelsen beslutar att införa grundstädning 2 gånger per år. Se 

mer under punkten ekonomiska beslut. 

• Asfaltering – fartgupp 

För att sänka farten på området så kommer styrelsen beställa 

asfaltering av fartgupp efter att ha gått igenom området för att 

se var behoven finns.  

• Höststädvecka - Mejla städledare område 1 och uppmana 

angående lekplatsen 

Städledaren har kontaktats via email gällande 

målning/underhåll av lekställningarna så att de inte förfaller. 

• Ledamot, skall vi utlysa extramöte vad har revisorerna 

sagt 

Styrelsen kommer att utlysa ett extramöte i samband med 

nästa styrelsemöte (14/11-2018). 

• Adventsfika 

Adventsfika planeras till den 4/12-2018. 

§6 Ekonomi  

• Ekonomisk rapport – gärna en genomgång av nuläget 

Inbetalningarna har inkommit. El radgarage samt avlopp har 

vi användt mer än budget, i övrigt ligger vi bra till mot 

budget. 

• Ekonomiska beslut 

Styrelsen beslutar att kvarterslokalen ska grundstädas 2 

gånger per år. I grundstädningen ingår; fönster, lister, golv 

samt köksporslin till en kostnad av 500kr per gång. 

• Rapport från hustomten 

Ingen rapport tillgänglig till mötet från hustomten. 

§7 Övriga frågor  



Inga övriga frågor. 

§8 Nästa styrelsemöte  

• 14 November 18.00 

 

 

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

Vid protokollet                   Justerare 


