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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 6 februari 2018 

 

Plats: Klubblokalen 

 

Närvarande:  Ordförande  Kristoffer Alm  

   Kassör   Anders Lundkvist 

   Sekreterare  Kajsa Ax 

   Övriga ledamöter Nicklas Glimstad Gozzi 

      May Nürnberg 

   Suppleanter  Mats Tägt 

   Teknisk kommitté Max Hansen 

      Roger Stråle 

   Biträdande kassör Claes Berglund §5-6 

 

 

§1 Styrelsemötet öppnades. 

 

 

§2 Till justerare valdes May Nürnberg. 

 

 

§3  Dagordningen godkändes. 

 

 

§4 Protokoll från styrelsemöte 11/1 godkändes. 

 

 

§5 Information om fibererbjudande  

 Representanter från Stadsnätsbolaget informerade om ett erbjudande om installation av fiber. 

 Styrelsen gav Kristoffer i uppdrag att ta fram alternativa förslag samt att gå ut med 

 information till samfälligheten om att avvakta kontrakt med någon leverantör tills styrelsen 

 har presenterat flera alternativ att välja mellan. 

 

 

§6 Ekonomi (Claes)  

 Samfälligheten har fortsatt god ekonomi. Intäkterna följer i stort sett budget. Utgifterna för 

 snöröjning blev lägre än budget. Föreningen har 3 000 000 kronor i eget kapital, till viss del 

 bundet. Det finns möjlighet att amortera på lånet, då föreningen har 2,3 miljoner kronor på 

 banken. Budgetförslaget för 2018 godkändes av styrelsen för beslut på årsmötet.  

 

 

§7 Aktivitetslistan 

 Holken är bokad till årsmöte och fest. Två set med livlina och sele är inköpta. Undersökning 

 angående el för laddning av elbilar pågår. 
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§8 Villaägarnas serviceavtal 

 Styrelsen beslutade att teckna serviceavtal med villaägarnas samfällighetsförsäkring. 

 

 

§9 Fukt i länga N/O - anläggningsbeslut 

 Då krypgrunderna inte ingår i samfälligheten kommer styrelsen inte att åtgärda eventuella 

 fuktproblem i krypgrunden. TK åtar sig dock att samtala med berörda fastighetsägare.  

 

 

§10 Ärenden till TK 

 Utomhusbelysning på garagelänga tillhörande länga Ä+Ö är trasig. TK undersöker all 

 garagebelysning till nästa möte. Läckage i skarv hängrännan länga U/V B48 ska också 

 undersökas.  

 

 

§11 Inför årsmöte och städhelg 

 Ett förslag till förvaltningsberättelse mailades till ordinarie styrelseledamöter 5/2. Innan 

 nästa möte 6/3 ska ändringar mailas till sekreteraren så att en slutgiltig förvaltningsberättelse 

 kan skrivas på vid nästa möte. Instruktion för städdagen bordläggs till nästa möte. 

 

  

§12 Verklig Huvudman 

 Kristoffer utreder frågan om vi har en verklig huvudman. Detta ska registreras hos 

 Bolagsverket. 

 

  

§13 Övrigt 

 Farthinder och skyltning.  
 För att förhindra fortkörning i området beslutade styrelsen att inköpa farthinder under våren. 

 Beslut om modell bordläggs till nästa möte. 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare   Mötesordförande   Justeras 

 

 

 

__________________ _____________________  ______________________ 

Kajsa Ax   Kristoffer Alm   May Nürnberg 


