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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 6 november 2017 

 

Plats: Klubblokalen 

 

Närvarande:  Ordförande  Kristoffer Alm  

   Kassör   Anders Lundkvist 

   Sekreterare  Kajsa Ax 

   Övriga ledamöter Nicklas Glimstad Gozzi 

 

Anmält förhinder: Övriga ledamöter May Nürnberg 

   Suppleanter  Anne Claesson.Magnusson 

      Mats Tägt 

   Teknisk kommitté Max Hansen 

      Roger Stråle 

 

 

 

§1 Styrelsemötet öppnades. 

 

 

§2 Till justerare valdes Nicklas Glimstad Gozzi. 

 

 

§3  Dagordningen godkändes. 

 Anders anmälde en övrig fråga: Takhuvar. 

 

 

§4 Protokoll från styrelsemöte 19/10 godkändes. 

 

 

§5 Städdagar 

 De allra flesta deltog i städdagen med stor energi och gott humör. 

 Inför vårens städdag kommer takhuvarna att ses över och vid behov målas.  

 Enligt de lappar som lämnats in av längombuden är det problem med vissa hängrännor. 

 Några garage tillhörande länga U och Ä/Ö har trasig belysning. Anders kollar upp både 

 takhuvar och belysning. 

 

 

§6 Belysning på lekplatserna  

 Lekplatserna är i behov av en total översyn av både lekredskap och eventuell belysning. 

 Kristoffer ansvarar för att offerter tas in. 
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§7 Laddning av elbilar i garage 

 Enligt en elektriker som bor i föreningen kan endast ett par elhybridfordon per garagelänga 

 laddas  med befintligt system. Kristoffer kontaktar en extern elektriker för att få ett underlag 

 för vilka arbeten som krävs och vilka kostnader det skulle medföra. 

 

 

§8 Fukt i krypgrunden 

 En fastighetsägare har hört av sig angående eventuell fukt i  krypgrunden. Anders 

 undersöker med ett försäkringsbolag vilka åtgärder som krävs kring detta. 

 

 

§9 TV och bredband 

 Kristoffer håller på att undersöka olika alternativ för distribution av TV och bredband. 

 

 

§10 Övriga frågor 

 Brister på några takhuvar har upptäcktes i samband med städdagen. Detta är redan åtgärdat 

 av fastighetsägarna. Anders och Max har besiktigat samtliga huvar i berörd länga, samt i en 

 annan länga. De anser att det endast är en estetisk fråga, som inte påverkar funktionen.  

 Anders kontaktar Haninge Tak och Plåt för att undersöka om de har möjlighet att åtgärda 

 alla takhuvar. 

 

 

 

 

 Resterande möte i höst: 7/12 kl.19.00. May ansvarar för fika. 

     Förutom styrelsen kallas TK till mötet.  

 

 

 

 

 

 

Sekreterare   Mötesordförande   Justeras 

 

 

 

__________________ _____________________  ______________________ 

Kajsa Ax   Kristoffer Alm   Nicklas Glimstad Gozzi 


