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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 19 oktober 2017 

 

Plats: Klubblokalen 

 

Närvarande:  Ordförande  Kristoffer Alm  

   Kassör   Anders Lundkvist 

   Sekreterare  Kajsa Ax 

   Övriga ledamöter Nicklas Gozzi      

      May Nürnberg 

   Suppleanter  Anne Claesson-Magnusson 

   Teknisk kommitté Roger Stråle 

 

 

 Längombuden var inbjudna för att få information inför städdagen. Alla längor var 

 representerade av längombudet eller en ersättare, förutom länga Y. Information gavs om vad 

 som behöver göras på lördag 21/10, därefter lämnade längombuden mötet. 

 

 

§1 Styrelsemötet öppnades. 

 

 

§2 Till justerare valdes Anne Claesson-Magnusson. 

 

 

§3  Dagordningen godkändes. 

 Tre övriga frågor anmäldes: Avtal med Comhem, livlinor till taken samt belysning vid 

 lekplatserna. 

 

 

§4 Protokoll från styrelsemöte 7/6 och 4/9 godkändes. 

 

 

§5 Städdagar 

 Styrelseledamöter kommer att gå runt på städdagen för att höra hur det fungerar och hur 

 många som deltar i varje länga. 

 Kristoffer: S, R, P, N/O, Nicklas och Anders: Y, Ä, Ö. Anne: U, V, Å. May: T. 

 

 

§6 Trädvård 

 Trädfällning och beskärning som har utförts hittills i området är tillfredsställande. Respons 

 har kommit in via hemsidan med frågor som är besvarade. Det har varit i stort sett positiva 

 kommentarer både via hemsidan och muntligt. Arbetet med trädvården fortsätter i vår. 
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§7 Parkeringsregler 

 Parkeringsregler har delats ut i brevlådorna och ska även läggas ut på hemsidan. Det 

 kommer att kompletteras med skyltar om förbjuden parkering där det ofta står bilar fast det 

 inte är en P-plats.  

 

 

§8 El i garagen 

 TK håller på att undersöka elförsörjningen i garagen, med anledning av förfrågan om 

 laddning av elbilar. De återkommer på nästa möte i frågan. 

 

 

§9 Övriga frågor 

 Kristoffer fortsätter att föra dialog med Comhem för att se om det finns möjlighet att teckna 

 gruppavtal för TV och eventuellt internet för samfälligheten. 

 

 Två livlinor kommer att köpas in att använda vid takarbete, en lina per redskapsförråd. 

 

 Den offert för belysning på lekplatserna som Max skickat ut diskuterades. Synpunkter som 

 framfördes var dels huruvida ljusskenet stör husen omkring lekplatsen, dels att belysningen 

 var för kostsam. Fler offerter för belysning på lekplatserna kommer att tas in av TK och 

 Anne till nästa möte. 

 

 

 

 

 Resterande möten i höst: 6/11 kl.19.00. Anders bjuder på fika. 

     7/12 kl.19.00. 

     TK ska kallas till båda mötena.  

 

 

 

 

 

 

Sekreterare   Mötesordförande   Justeras 

 

 

 

__________________ _____________________  ______________________ 

Kajsa Ax   Kristoffer Alm   Anne Claesson-Magnusson 


