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BRF Älsjöbadet nr 4 
Org.nr 716421-3519 
 
Styrelsemöte 3/2002 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Susanne Sjöblom ordf.    
Håkan Norgren kassör 
Ulf Cederlid  tekn ansv 
Kristina Zuffrey 
Monica Eriksson suppl. 
Margareta Persson suppl. 
Peder Carlsson suppl 
Maria Andersson suppl 
 
Ej närvarande: 
Harry Klintebring 
 
Övriga närvarande 
Christina Bergqvist Norgren (19)  
Gunilla Björkman (21)  
Jorma Toivonen (25)  
Ulrica Kernen (29) 
Catharina Jaraquemada (33) 
 
Mötesdata 
Datum:   2002-04-18, kl 19.30-21.30,  Lillhagsvägen 17   
 
 
     
1 Mötets öppnande 
Susanne Sjöblom hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2 Val av sekreterare 
Monica Eriksson valdes till sekreterare för mötet. 
 
3 Val av justerare 
Ulf Cederlid valdes till justerare. 
 
4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes utan anmärkning. 
 
5 Nya medlemmar i föreningen 
 
Maria Sandgren, 601213-xxxx och Georg Ihlestad, 620623-xxxx antogs som nya 
medlemmar i föreningen. 
De flyttar in i 11an under sommaren och hälsas härmed varmt välkomna till föreningen. 
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6 Ekonomi 
Inget speciellt att rapportera. För närvarande pågår arbetet med bokslutet för 2001. Det 
ser ut som om vi lever lite över våra tillgångar vilket kan leda till att vi behöver höja 
månadsavgiften. Håkan återkommer. 
 
7 Föreningsstämma 2002 
Mötet beslutade att årsstämman hålls den 13/5 kl 19.00 i stora träfflokalen. 
 
8 Städdag våren 2002 
Vårstädningen förläggs till Lördagen den 4/5 start kl 10.00. 
Susanne skickar info. 
 
9 Bostadsrättspärmarna 
Maria presenterade sitt förslag till innehåll. Mötets mening var att detta såg mycket bra 
ut. Maria färdigställer i enlighet med förslaget. 
 
10 Rapport från samfälligheten 
Margareta rapporterade att snöröjningen denna vinter varit dyrare än normalt. 
 
11 Övriga frågor 
 
11.1 Stora träfflokalen 
Önskemål finns från medlemmar att göra stora lokalen mer tillgänglig även för kortare 
”spontana” aktiviteter, när lokalen ej är uthyrd. T ex pingis. För att detta ska bli möjligt 
måste fler ha nyckel och reglerna kring nyttjandet måste ändras. 
Susanne sätter ihop ett förslag till skrivelse att lämna till samfälligheten. Förslaget 
diskuteras på nästa styrelsemöte. 
 
11.2 Anticimex 
En försäkring mot skadedjur m m ,hos Anticimex kostar 400 kr/hushåll och år. I det priset 
ingår en brandvarnare. Rekommendationen från Peder och Ulf var att föreningen 
tecknar avtal med Anticimex vilket också mötet beslutade. 

 
11.3 Uthyrning av 31’an 
P g a utlandsvistelse  kommer 31’an att hyras ut I andra hand under 1 år. 2 
byggnadsarbetare från Västra Sverige kommer att bo där under veckorna.   
 
12 Mötets avslutande 
Susanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet    Justeras    
 
 
________________________________  ________________________________ 
Monica Eriksson    Ulf Cederlid 


