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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 14 oktober 2015 
 
Plats: Klubblokalen 
 
Kallade:  Ordförande:  vakant* 
   Kassör:  Yvonne Melander 
   Sekreterare:  Kajsa Ax 
   Övriga ledamöter: Lisa Erkstam 
      Monika Sten (mötesordförande) 
      Mats Tägt* 
   Suppleanter:  Anne Claesson 
      Anna Ekerby 
      Lena Södermark (informationsansvarig)* 
   Teknisk kommitté: Max Hansen* 
   (TK)   Anders Lundkvist* 
      Roger Stråle* 
   Trädgårdsgrupp: Karin Nilsson 
      May Nürnberg* 
   Längombud:  enligt lista från årsmöte 
 
*frånvarande 
 
 
 
§1 Styrelsemötet öppnades av Kajsa Ax. Längombuden hälsades särskilt välkomna. 
 
§2 Städdagar 17-18/10. Listan med arbetsuppgifter delades ut och gicks igenom med några 
 små justeringar. Ansvaret för att informera frånvarande längombud fördelades. Mötet med 
 längombuden avslutades.  
 
§3 Till mötesordförande valdes Monika Sten. Till justerare valdes Lisa Erkstam.  
 
§4 Dagordningen godkändes med tillägget ekonomirapport (§6). 
 
§5 Protokoll från styrelsemöte 21 september godkändes med följande ändringar: I listan 
 med närvarande: Mats Tägt (mötesordförande), i §6: slukhålet vid M128 samt i §8: tillägg till 
 takgrupp: Lars Brusdal.  
 
§6 Ekonomirapport januari-september. 
 Ekonomin ligger i fas med budget. Eftersom likviditeten är god beslutade styrelsen att lösa 
 lånet som togs för reparationen av dubbelgaraget. 
 
§7 Rapport från Tekniska kommittén (TK). 
 Förutom informationen inför städhelgen fanns inget att rapportera. En fråga ställdes om när 
 lagningen av slukhålet vid M128 kommer att vara slutförd. 
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§8 Rapport från trädgårdsgruppen.  
 För att ersätta träd som tagits ned har tre nya träd planterats. Ett glanskörsbär 
 (prydnadsträd) intill korsningen Balingsnäsvägen/Mellansjövägen. Ett äpppelträd (Fredrik)  
 och ett äppelträd (Amorosa) intill länga U/V. Båda sorterna mognar i oktober-december och 
 kan ätas direkt eller användas till mos, pajer osv. 
 På grund av flera förfrågningar om ansning och fällning av träd beslutade styrelsen att 
 anlita en arborist när man anser att behovet finns, för att gå igenom trädbeståndet i 
 samfälligheten. 
 
§9 Takomläggning.  
 Haninge Tak och Plåt har tillsammans med några i takgruppen inspekterat taken. 
 Takgruppen håller på att förbereda ett underlag till offert. 
 
§10 Hemsidan. 
 Lena och Yvonne håller på att gå igenom vilka alternativ till hemsida som skulle kunna 
 fungera för vår förening och återkommer sedan till styrelsen. 
 Under städdagen får man gärna ta bilder som vi kan lägga ut på hemsidan. Om det är 
 personer med på bilderna måste de godkänna att bilden får läggas ut. 
 Ett förslag framfördes att skapa en checklista för längombud på hemsidan. 
 
§11 Information till nyinflyttade. 
 Anne har reviderat den skriftliga informationen till nyinflyttade sedan förra styrelsemötet. Vi 
 gjorde några små justeringar. Den kommer att kompletteras med bilder. Anne ska 
 undersöka var vi kan trycka upp broschyren. Varje radhus kommer att få en broschyr som  
 ska lämnas till nästa ägare vid ägarbyte. En ny uppgift för längombuden är att ta kontakt 
 med nyinflyttade för att hälsa välkommen till föreningen och höra om de har fått broschyren. 
 Det kommer att finnas fler broschyrer att dela ut om den har försvunnit.  
  
§12 Försäkring. 
 Frågan bordlades till nästa möte då vi kommer att ha ett underlag att ta ställning till. 
 
§13 Övriga frågor. 
 Lisa framförde ett förslag om att köpa in en hopfällbar byggnadsställning som alla i 
 föreningen skulle kunna använda då man t.ex. målar om fasaden. Hon återkommer med 
 kostnadsförslag till nästa möte. 
 
§14 Sammanträdet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 
 
 
__________________  __________________  ________________ 
Kajsa Ax    Monika Sten    Lisa Erkstam 


