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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 21 september 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* 
   Nyinflyttad:  Nicklas Gozzi 
 
*frånvarande 
 
 
 
§1 Styrelsemötet öppnades av Kajsa Ax.  
 
§2 Till mötesordförande valdes Mats Tägt. Till justerare valdes Yvonne Melander.  
 
§3 Dagordningen godkändes med tillägget budgetuppföljning (§11). 
 
§4 Protokoll från styrelsemöte 19 augusti godkändes och lades till handlingarna.  
 
§5 Golvet i dubbelgaraget.  
 Asfalteringsarbetet av golvet är genomfört och kostnaden blev 69 250 kronor. Styrelsen 
 riktar ett tack till Hans Björkvall för hans bidrag för att få detta utfört. 
 
§6 Rapport från Tekniska kommittén (TK). 
 Max: Klagomål angående värmesystemet har inkommit. Ett gavelhus har kallt, medan 
 många som bor i mitten har ganska varmt. Det har varit luft i systemet, som nu är åtgärdat. 
 Alla bör se till att lufta sina element, speciellt de som har kalla element eller hör att det 
 porlar. TK kommer att ha koll på att det är tillräckligt med vatten i systemet och ska även 
 justera värmenivån när det blir kallare ute. 
 Roger har fyllt igen slukhålet vid M132 med sand och det kommer även att asfalteras. 
 Slukhålet runt ett stuprör är åtgärdat av Huddinge Rör. 
 Offerten på snöröjning har en del frågetecken. Yvonne visar den för Claes Berglund för att 
 kontrollera den mot förra årets offert. 
 En elektriker som bor i föreningen har erbjudit sig att ordna belysning på lekplatsen. Han 
 återkommer med en offert för kostnaden till styrelsen. 
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§7 Rapport från trädgårdsgruppen.  
 Ingen i trädgårdsgruppen var närvarande. Trädgårdsgruppen fick i uppdrag att 
 sammanställa önskemål om trädansning och trädfällning till nästa styrelsemöte. 
 Inför höststädningen har Anna redan i våras beställt containrar för trädgårdsavfall. Hon 
 kommer att kolla upp beställningen för säkerhets skull. Kajsa bjuder in längombuden till 
 nästa styrelsemöte (14/10) för att de ska få information inför städhelgen (17-18/10). TK tar 
 fram listor till nästa möte för vad varje länga ska göra på städhelgen. 
 
§8 Takomläggning.  
 Takgruppen (Lisa Erkstam, Anders Lundkvist, Gunnar Viktorsson, Stig Wessman) har 
 träffats en gång och ska ses igen på onsdag 23/9. Planen är att starta med arbetet sen vår 
 till tidig sommar 2016. 
 
§9 Hemsidan och Dropbox. 
 Vi har alla fått ett mail från Lena om hur man installerar Dropbox på sin dator. Det är bara 
 att gå in där och följa instruktionerna. Lena håller på att undersöka förslag på hemsida som 
 skulle vara mer lättarbetad än den vi har nu. Hon återkommer på nästa styrelsemöte. 
 
§10 Information till nyinflyttade.  
 Anne delade ut ett utkast till en gedigen och välskriven broschyr att dela ut till nyinflyttade. 
 Vi gick igenom den och föreslog några förändringar. Anne återkommer med den reviderade 
 broschyren på nästa styrelsemöte. 
 
§11 Budgetuppföljning. 
 Balansrapport och Budgetuppföljning per 30/6 delades ut. Ekonomin följer budgeten. 
 
§12 Övriga frågor. 
 Nuvarande försäkring för samfälligheten är Trygg Hansa. Yvonne har undersökt om det 
 skulle vara förmånligare att byta till försäkring via Villaägarnas förening. Premien är 
  väsentligt lägre men då inte värmekulverten ingår i denna, är det troligen så att det lönar sig 
 att betala den betydligt högre premien till Trygg Hansa. Inför nästa möte kollar Anders vad 
 kostnaden skulle bli för ett kulvertbrott. Yvonne kollar vad det kostade senast det inträffade. 
 
 Alla i styrelsen uppmanas att kolla sina telefonnummer på hemsidan. Maila till Lena om det 
 inte stämmer. 
  
§13 Sammanträdet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 
 
 
__________________  __________________  ________________ 
Kajsa Ax    Mats Tägt    Yvonne Melander 


