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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 19 augusti 2015 
 
Plats: Klubblokalen 
 
Kallade:  Ordförande:  vakant* 
   Kassör:  Yvonne Melander* 
   Sekreterare:  Kajsa Ax 
   Övriga ledamöter: Lisa Erkstam (mötesordförande) 
      Monika Sten 
      Mats Tägt 
   Suppleanter:  Anne Claesson 
      Anna Ekerby 
      Lena Södermark (informationsansvarig)* 
   Teknisk kommitté: Max Hansen 
   (TK)   Anders Lundkvist* 
      Roger Stråle 
   Trädgårdsgrupp: Karin Nilsson* 
      May Nürnberg* 
   Dubbelgaraget: Hans Björkvall 
 
*frånvarande 
 
 
§1 Styrelsemötet öppnades av Kajsa Ax.  
 
§2 Till mötesordförande valdes Lisa Erkstam. Till justerare valdes Mats Tägt.  
 
§3 Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 5: Golvet i dubbelgaraget.  
 
§4 Protokoll från styrelsemöte 8 juni godkändes och lades till handlingarna. 
 Styrelsen beslutade att distributionen av protokoll ska förenklas. Så snart protokollet är 
 färdigskrivet (inom högst en vecka) mailas det till justerarna, som lämnar synpunkter inom 
 ett dygn. Efter eventuella justeringar mailas protokollet till Lars Brusdal som lägger ut det på 
 hemsidan och mailar till de som finns på maillistan. Pappersoriginal skrivs ut av 
 sekreteraren som ser till att justerarna skriver under, innan de arkiveras.  
 
§5 Golvet i dubbelgaraget.  
 Avsatta medel till reparationen av golvet är högst 75 000 kr. Hans Björkvall har fått svar på 
 en offert med beräknad kostnad till 65 000 kr. Styrelsen gav Hans i uppdrag att gå vidare 
 med det och boka en dag i september för arbetet. Hans ansvarar också för att ta fram 
 skriftlig information. Lena får i uppdrag att maila ut till de som berörs och Roger ser till att 
 skriftlig information kommer upp på berörda garageportar.  
 
§6 Rapport från Tekniska kommittén (TK). 
 Max rapporterade att båda gräsklipparna i nedre garaget nu är utbytta mot nya.  
 En lyktstolpe som inte fungerade pga trasiga kablar har åtgärdats.  
 Några av vattenkastarna utomhus har fått nya packningar.  
 En av fastigheterna i länga Ö hade en trasig kran som medförde att trycket förändrades och 
 gav enbart hett vatten ur kranarna i hela längan. Problemet är åtgärdat.  
 TK har förslag om belysning på planket i lekparken och ska återkomma om kostnaden till 
 styrelsen. 
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§6 Roger rapporterade att ett slukhål vid M132 som lagats med kallasfalt fortfarande 
 sjunker undan efter regn. Han håller på att ta in offerter för att få det åtgärdat och 
 återkommer till styrelsen med ett kostnadsförslag.  
 En offert på snöröjning har inkommit från Granholm. Kostnad och omfattning ska jämföras 
 med tidigare år innan den godkänns.   
 Förhandlingar om rabatt även på Flügger färg för fastighetsägarna i föreningen pågår. 
 Stupröret vid B104 måste bytas snarast pga att en stor grop har bildats där.   
  
§7 Rapport från trädgårdsgruppen.  
 Ingen i trädgårdsgruppen var närvarande. Efter en  diskussion om eventuell trädfällning och 
 ansning av träd beslutades att frågan tas upp vid nästa styrelsemöte. Maila gärna förslag 
 till åtgärder till trädgårdsgruppen innan nästa möte. 
 
§8 Takomläggning.  
 Takgrupppen är nu klar och består av Anders Lundkvist, Gunnar Viktorsson, Stig 
 Wessman och Lisa Erkstam. Gruppen kommer att ta in offerter som ska  presenteras för 
 styrelsen i höst. 
 
§9 Dropbox.  
 Vi har fått ett mail från Lena om hur man ska göra för att installera dropbox, men några  av 
 oss vill gärna att hon visar oss nästa gång.  
 
§10 Information till nyinflyttade.  
 Anna bor intill den senast inflyttade och erbjöd sig att informera dem och bjuda in till ett 
 styrelsemöte.  
 Anne gör ett förslag till en broschyr med information om föreningen till nästa styrelsemöte. 
 Maila gärna förslag till Anne om vad broschyren ska innehålla. När den är färdig ska den 
 delas ut till alla fastigheter och därefter till nyinflyttade. 
 
§11 Övriga frågor.  
 En fråga har inkommit om det är tillåtet att installera en luftvärmepump. Styrelsen har 
 inga synpunkter på vad fastighetsägarna gör på sin fastighet, men rekommenderar att man 
 hör sig för med de närmaste grannarna samt kontrollerar med kommunen om tillstånd ska 
 sökas. 
 Ett tips om man har fuktig luft inomhus är att installera en PAX-fläkt. 
 Dörren till pingisrummet bör vara öppen för att alla ska kunna använda det. Låskolven 
 tas bort på prov av Annes son som är låssmed. 
 
§13 Sammanträdet avslutades. 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 
 
 
__________________  __________________  ________________ 
Kajsa Ax    Lisa Erkstam    Mats Tägt 


