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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 23 mars 2010 
 
Plats: Klubblokalen 
 
Närvarande: Ordförande Kjell Andersson 
 Kassör Claes Berglund 
 Sekreterare Rose-Marie (Mia) Sjöholm 
 Övriga ledamöter Ann-Margreth Haglund 
  Bertil Holmstedt 
 Suppleanter Malin Holmqvist 
  Rasmus Malmborg* 
  Oskar Ågren 
 TK Lars Brusdal 
  Johan Löfgren 
  Gunnar Magnusson 
 
  
* ej närvarande 
 
§1 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 
§2 Föregående möte godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 Vi har i dagsläget fått in mailadresser till 62 fastigheter.  
 

Har ni ännu ej anmält er mailadress till Bertil får ni adressen igen;  
bertilholmstedt@hotmail.com.   

 
§3 Kassörens ekonomiredogörelse 

Budget 2010: Diskussion angående förslag till budget 2010.  
Planerat underhåll: Ingen direkt planerad under året. Dock reservation 
angående dagvattenbrunnen som styrelsen i dagläget inte har något 
kostnadsförslag på och ej heller vet vad vi måste göra åt.  
Kommer också krävas fortsatt underhåll, bland annat den brun/svarta panelen 
på fyra längor. Dessutom eventuella byten av hängrännor, upphängningar.  
Avgift från Q3: Beslutas om en höjning från och med kvartal 3 2010 med 200 
kronor per kvartal och hushåll.  

 
§4 TK’s rapport 
 Sopning av sand – motion: Prisförslag som inkommit ligger mellan 50.000-

60.000 kronor och mellan 10.000-20.000 kronor. Styrelsens beslut är att ej 
bifalla denna motion, utan vi får istället se det som en sak som längorna 
gemensamt kan hjälpas åt med.   
Inför städdagarna: TK sätter ihop ett förslag på åtgärder som delas ut vid nästa  
styrelsenmötet där längombuden deltar, dvs den 13 april.  
Termograferingen: Frågan bordläggs till nästa möte.   
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Övrigt: Lampa på över dubbelgaraget åtgärdad. 
Några brunnar är framhackade nu när snön börjat smälta.  
En garageport problematisk vid öppning och stängning. TK kollar detta.   
 

§5 Motioner och motionssvar 
Diskuterats och beslutats om ett yttrande och förslag till beslut från styrelsen till 
årsmötet angående motionerna angående tallar, träd vid friggebod och 
sophämtning.  
 

§6 Övriga frågor  
Förvaltningsberättelsen – Genomgång.  
Årsmöteshandlingar – Genomgång.  
 
Nästa möte är den 13 april 2010 kl 19.00 då även längombuden inbjuds.   
 
Länga U + V ansvarar i år för årsmötesfesten som äger rum den 17 april kl. 
17.00 i holken.  
 

§7 Mötet avslutades.  
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
…………………………………………  ………………………………………. 
Mia Sjöholm   Kjell Andersson 
 
 
     ……………………………………… 
     Ann-Margreth Haglund 


