
Dagordning styrelsemöte 14/11-2018 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.  

§2 Konstituerande efter extra årsmöte 

Se separat protokoll. 

§3Godkännande av föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll godkänns. 

§4 Rapporter/ check out  

• Mur Kv200 – Löst? 

Mark och Gräv har hittat en lösning och de är ombedda utav styrelsen att ta kontakt 

med den berörda. 

• Lås radgarage - klart? 

Arbetet är pågående. 

§4 Skrivelser/mail  

• Dotter till boende på 180 hört av sig ang kantsten runt fastigheten 

Styrelsen kommer i första hand undersöka möjligheten att köpa klisterremsor 

avsedda för kantsten i.o.m prioriteringslistan för asfaltering i samråd med 

Skanska. 

• Fönstertvätt kvartersgården 

Fönstertvätt kommer ingå i storstädningsplanen. 

• Gamla protokoll 

Gamla protokoll kommer att tas bort från anslagstavlan vid kvartersgården. 

• Inkommande önskemål gällande asfaltering utanför 160-168 

Inför varje år så har styrelsen tillsammans med Skanska en årlig genomgång 

där vi utgår ifrån Skanskas rekomendationer för asfaltering. 



§5 Dagens punkter 

• Snöröjning Trollhättans entreprenad/MoG 

Det har varit svårt att få ett besked från MoG men nu har styrelsen fått 

information om att de inte har nog med personal för att kunna stå för 

snöröjningen i området vilket omfattar även fler än vårt område. 

Styrelsen har varit i kontakt med fem olika firmor men enbart en har 

återkopplat. Dock har det tillkommit ett separat alternativ i efterhand som 

styrelsen har tagit ställning till. 

• Radgaragen  

Ett separat utskick kommer att komma gällande detta. 

• Adventsfika 4/12 - inbjudan, tid mm 

Inbjudan skickas via nyhetsbrev. 

• Nycklar gemensamhetsförråd 

Nycklar kommer att delas ut, en per städlag och ombesörjs av hustomten. Från 

början har det funnits en nyckel per städlag och anledningen till att det har 

varit olika antal per städlag är då enskilda medlemmar har personligen tryckt 

upp egna kopior. 

§6 Ekonomi  

• Ekonomisk rapport – gärna en genomgång av nuläget 

Styrelsen har fått in 97,5% av intäkterna och det ser ut att bli ett ekonomiskt 

bra år. 

• Ekonomiska beslut 

Styrelsen beslutar att Trollhättans sprutmåleri och service sköter 

snöskottningen förutsatt att ett ansvarsavtal skrivs.  

§7 Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

§8 Nästa möte  

• 11 December 18.00 


