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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 21 september 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 

   Teknisk Kommitté Max Hansen 

      Roger Stråle* 

      Tony Sunnerhage* 

 

 

 

§1 Styrelsemötet öppnades. 

 

§2 Till mötesordförande valdes Anders Lundkvist, justerare valdes Christoffer Alm  

 sekreterare Anne Claesson. 

 

§3  Dagordningen godkändes.  

 

§4 Protokoll från styrelsemöte 2016-08-23 ska godkännas vid nästa styrelsemöte. 

 

§5  Ersättning av Monica. Vid behov ersätts av en suppleant. 
 

§6 Takgruppen. Alla fastigheter är färdiga, lite små saker kvar. Krönplåtar ligger på förråden. 

Protokoll ska skickas från Haninge Plåt. Haninge tak kommer att ersätta saker som gått 

sönder, det kommer att ordnas vecka 39.  

5-6 oktober kommer en extern besiktning ske. Det som är kvar att göra ska vara klart till 

dess. Det finns en del saker med utförandet som besiktningsmannen kommer behöva ta 

ställning till om de är godkända (ej nerdragen papp på utsidan av reglar på förråd, 

konstruktion fallskydd ), om inte ska Haninge tak och plåt åtgärda detta.  

  Sista betalningen kommer ske då allt är klart. 

 

§7 Snöröjning/sandning. Anders tar fram specifikation med föregående års kostnader så vi kan 

jämföra om det blivit dyrare, då många tycker att det har sandats mycket. Anders ber Claes 

ta fram fakturor. 

Vi ber firman ta fram en offert för snöröjning, sandning samt sopning inför vårens städdag. 

Offert ska vara oss tillhanda till nästa styrelsemöte. 
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§8 Kommunikation. Informationsgruppen måste snarast få tillgång till nya hemsidan så att 

kommunikationen mellan styrelsen och medlemmar kommer igång. Ett möte med Lena ska 

bokas in. 

 

§9 Ändring av anläggningsbeslut. Efter att slutbesiktningen är gjord så tillfrågas Kjell om han 

kan hjälpa styrelsen med detta arbete. Kjell har vid årsmötet 2016 sagt att han kan överväga 

det. Lisa tar kontakt med Kjell om att komma till mötet i november. 

 

Övriga frågor. 

SRV. Max tog upp en fråga från SRV. Dom vill att vi ska ha några central sopstationer i 

område. SRV säger att deras chaufförer inte får backa i bostadsområden, viket behövs göras 

vid hämtning av sopor i vår förening. Detta vill vi ha skriftligt på från SRV. Max tar reda på 

mer om detta till nästa möte. Denna fråga har tidigare varit upp då har tidigare styrelsen 

beslutat att det inte ska genomföras 

 

 Trädgrupp. Anne har sammankallat till ett möte med Stefan, May och Karin. 

 

Parkering på tomt. En fråga om att få anlägga en parkering på sin tomt har kommit in. Vi 

diskuterade om detta. Svårt att begränsa vad medlemmar gör på sina egna tomter. Cristoffer 

undersöker om bygglov behövs för att anlägga parkering på sin tomt. Christoffer tar fram 

information till nästa möte. 

Skyltning på våra vägar. Ett sätt att komma åt överdriven användning av vägarna samt att 

sänka hastigheterna på vägarna fram till husen är att ha mer farthinder och hastighetskyltar. 

 

Medlemsregister. Det finns behov av ett register för varje fastighet med mail, mobil mm. 

Detta måste gås igenom snarast. Christoffer kom med en bra idé om att vi kan messa ut 

information ex påminnelse om städdag mm. Vi lägger ut en lapp till varje hushåll som får 

fylla i och lämna in eller gå in på vår hemsida och fylla i sina uppgifter. Hur detta ska 

genomföras tas upp på nästa styrelsemöte. 

 

Städdagar. Anne gör ett informationsblad med datum för höst och vårstädning, samt 

kallelse till längombuden att närvara en stund vid nästa styrelsemöte 17/10. Varje 

längombud får det, alla i längan ska skriva under.  

Det ska även stå att den som inte kan närvara vid en städdag måste informera detta till 

längombudet som då kan lägga ut någon uppgift på det hushållet så det blir rättvist inom 

längan. 

 

Lekplatser. En gunghäst i övre lekparken vid dubbelgaragen är trasig. Christoffer kollar 

detta och ser till att det åtgärdas eller tas bort omgående.  

Försäkring av lekplats. Har föreningen en försäkring som gäller om någon skadar sig i våra 

lekparker.  

 Belysning. Max kollar belysning till nedre lekparken vid tvättstugan. 
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Plantering på föreningens mark. Det har planterats en häck på föreningens mark. Den ska 

tas bort. Plantering ska alltid diskuteras med trädgårdgruppen som tar upp frågan i styrelsen. 

Anders meddelar de berörda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare    Mötesordförande   Justeras 

 

 

 

___________________  _____________________  ____________________ 

Anne Claesson   Anders Lundkvist     Christoffer Alm 

       


