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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 23 augusti 2016 

 

Plats: Klubblokalen 

 

Kallade:  Ordförande  vakant*   * = anmält frånvaro 

   Kassör   Yvonne Mellander 

   Sekreterare  Kajsa Ax 

   Övriga ledamöter Lisa Erkstam 

      Monika Sten* 

      Anders Lundkvist 

   Suppleanter  Anne Claesson* 

      Mats Tägt* 

      Kristoffer Alm 

   Trädgårdsgrupp Karin Nilsson 

   Teknisk Kommitté Max Hansen 

      Roger Stråle 

      Tony Sunnerhage 

 

 

 

§1 Styrelsemötet öppnades. 

 

§2 Till mötesordförande valdes Yvonne Mellander och till justerare valdes Anders Lundkvist. 

 

§3  Dagordningen godkändes. Två övriga frågor anmäldes. 

 

§4 Protokoll från styrelsemöte 15 juni godkändes och lades till handlingarna. De punkter som 

 bordlades till detta möte sköts fram till nästa möte 21/9: Genomgång av One drive och 

 aktivitetsplan/årshjul. 

 

§5 Trädgårdsgruppen 

 Trädgruppen.  Anne kommer att kalla trädgruppen som har fått i uppdrag att återkomma till 

 styrelsen med ett förslag om hur trädbeståndet ska se ut. 

 

§6 Tekniska kommittén 

 Lamporna på områdets lyktstolpar har gått sönder ofta. Max har konsulterat en 

elektriker som bor i området och enligt honom är anledningen att armaturen är 

gammal. Han föreslår byte till armatur för LEDlampor.  

 En av hängrännorna på dubbelgaraget har ett hål, förmodligen ett rosthål. Max kollar 

upp det.  

 Från vårens städdag rapporterades en garageport som slår i marken.  

 Lekplatserna bör ses över. Några lekredskap är trasiga eller ur funktion. Max och 

Kristoffer tar omedelbart bort de redskap som bedöms vara farliga. Därefter görs en 

  inventering av vad som ska bytas ut, vem som ska utföra jobbet samt kostnaden. TK 

  återkommer om detta till styrelsen. 
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§7 Takgruppen 

 Alla ytskikt är lagda. En del plåtjobb kvarstår. Enligt entreprenören kommer det att vara 

 klart innan 31/8. Förrådslängan Å´s hängrännor ligger utanför ordinarie entreprenad och 

 hanteras därefter. Lars Brusdal ombesörjer att extern besiktningsman anlitas till 

 slutbesiktning. 5 % av totaltpriset kommer hållas till slutbesiktingen är klar. När taket är 

 slutbesiktigat ska Kjell Andersson tillfrågas om att ta fram ett underlag för att besluta om 

 förrådstaken ska övergå till varje fastighetsägare (förutom de som finns i längor). 

 

§8 Övriga frågor 

 Under sommaren var det en incident (eventuellt rekognosering inför inbrott) på nedre 

våningen i dubbelgaraget. En fastighetsägare hade skador på sin bil, och det har 

hanterats av bilägarens försäkringsbolag. Ett par av garageportarna hade varit olåsta 

och de låstes därefter. En påminnelse om att alltid låsa garageporten samt att garaget 

inte ska användas som förråd kommer att läggas ut på hemsidan. 

 Soptunnan utanför tvättstugan ska tömmas varje vecka och det har inte utförts vid ett 

flertal  tillfällen under sommaren. Hans Björkvall anmälde detta till SRV och därefter 

har det fungerat enligt det avtal samfälligheten har med SRV. Yvonne kontrollerar 

kostnaden för soptunnan till nästa styrelsemöte, för eventuellt beslut om att avsluta 

abbonemanget. 

 Kajsa ska kontakta Lena om att införa nya hemsidan snarast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 

 

 

 

___________________  _____________________  ____________________ 


