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Föreningens hemsida finns på:    www.lillhagsvagen.se 

Närvarande Styrelseledamöter: Peter Berglund 
Håkan Norgren 
Kjell Kernen 
Guillermo Burgos 
Kristina Nilsson Zufferey 
 

Ordförande 
Kassör 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
 

Frånvarande Styrelseledamöter: Margareta Persson 
Maria Sandgren 
Monica Eriksson 
Ulf Cederlid 

Suppleant 
Suppleant 
Suppleant 
Suppleant 
 

Övriga Deltagare: Ulrica Burgos  
 

 
Mötesdata: Måndag 20/09-2004, kl 20.00-21.00 på Lillhagsvägen 19  
 
1. Mötets öppnande 
Peter  öppnade mötet. 
 
2. Val av sekreterare 
Kjell valdes. 
 
3. Val av justerare 
Guillermo valdes. 
 
4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen från den distribuerade kallelsen godtogs. 
 
5. Genomgång av föregående protokoll 
Peter gick igenom protokollet. Inga protester restes. 
 
6. Genomgång av aktivitetslistan 
Trädbeskärning + Problem med vatten och värme 
Intet nytt att rapportera då Tomas inte var närvarande. Vi går vidare med trädbeskärningen under 
förutsättning att de priser som tidigare diskuterats bekräftas. Peter kollar med Tomas. 
Uterum 
Kristina har ansökt om förlängning av byggnadslovet. (Rekommenderat till Karin Lindwall 9/9). Inget 
svar eller bekräftelse har dykt upp. 
Snickeri på grinden 
Peder var inte närvarande. Peter kollar med Peder. 
Ventilation 
 Peter har varit i kontakt med firma Jan Rockström som utförde vårens mätning. Vi går vidare och tar in 
en offert för att se vad det skulle kosta att förbättra ventilationen. 
Dålig TV-mottagning 
Guillermo har kollat upp var han kan hitta en signalförstärkare. Finns hos ELFA. Guillermo går vidare 
med sin undersökning. 
Årsschema 
Peters förslag på mötesdatum för 2005: 
måndag 17/1 – Möte 
måndag 14/2 – Möte 
måndag 14/3 – Möte 
måndag 11/4 – Möte 
måndag  9/5 – Årsmöte  
lördag 21/5 – Vårstädning 
 
7. Ekonomi 
Håkan rapporterade att allt är enligt budget och plan. 
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8. Samfälligheten 
Ingen representant närvarande. 
 
9. Övriga frågor 
Städdagen  
Container skall beställas. Kjell fick uppgiften. 
Vi har korvlunch på dagen. Ulrica B fixar nödvändiga inköp. 
Vi har bokat den stora festlokalen för kvällen. Mötet tyckte dock att det hade fungerat bra med 
restaurangbesöket förra hösten. Beslut togs om att göra likadant i år och gå till Buck Rogers på kvällen.  
Peter fick i uppgift att se till att lokalen avbokas. 
Föreningen kommer att betala maten och var och en betalar sedan vad han/hon vill dricka. En enkät 
kommer att går ut för att undersöka hur många som vill vara med (Peter fixar det) så vi kan beställa 
bord i förväg (Ulrica B gör det). 
Peter ser till att tala med Gunilla om att boka av lokalen. 
Kristina köper lite lökar. 
Gräsklipparen behöver service. Den ”låter illa”. Vi ser över den till våren. Eventuellt köper vi en ny. 
 
Upphittad förrådsnyckel 
En nyckel till redskapsboden hittades för en vecka sedan (den satt i förrådsdörren i två dagar). Ulrica 
Burgos har den i förvar i väntan på att innehavaren dyker upp. 
 
Badrumsgolv Lillhagsvägen 31 
Flytspacklet i badrumsgolven på Lillhagsvägen 31 har separerat från bottenplattan och som resultat har 
en stor bula bildats bredvid golvbrunnen. Måhända är detta resultatet av en gammal vattenskada. 
Kjell fick i uppgift att tala med föreningens försäkringsbolag och utreda: 
1) Om detta är föreningens eller lägenhetsinnehavarens ansvar. 
2) Få en besiktning utförd för eventuell försäkringsanmälan. 
 
Blandare 
Problem har rapporterats med flera av blandarna i framför allt köken. Det börjar bli för byte. 
Peter kommer att samla in information om hur statusen är för blandare. 
Kjell fick i uppgift att ta in anbud för byten. Vi har tidigare anlitat Stuvsta Rör.  
 
10. Nästa möte 
Måndag 25 oktober 20.00 hos Kjell (Lillhagsvägen 29). 
 
11. Mötets avslutande 
Peter förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid Protokollet   Justerat 
 
_____________   _____________ 
Kjell Kernen   Guillermo Burgos 
 
 
Aktivitetslista 
 

Aktivitet Ansvarig Status  
2003-3-6 Trädbeskärning Peter (?) Pågår 
2003-4-1 Uterum – Ansökan bygglov Kristina Z Pågår 
2003-5-1 Staket vid jokerplatsen – Hitta ny snickare. Peder Pågår 
2004-1-1 Ventilation Peter Pågår 
2004-4-1 Plåtinklädning av soprum Guillermo Klar 
2004-4-3 Dålig TV-mottagning Guillermo Pågår 
2004-4-4 Årsschema Peter Pågår 
2004-5-1 Problem med Värme Tomas Pågår 
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2004-5-2 Problem med ljummet vatten Tomas Pågår 
2004-5-3 Problem med dåligt vattentryck Tomas Pågår 
2004-6-1 Hyr Container till städdag Kjell Pågår 
2004-6-2 Enkät inför städdag, problem med blandare, etc. Peter Pågår 
2004-6-3 Fixa lunch till städdag Ulrica B Pågår 
2004-6-4 Boka bord till städdag Ulrica B Pågår 
2004-6-5 Köpa lökar för plantering på städdag Kristina Z Pågår 
2004-6-6 Kontakta Länsförsäkringar angående vattenskada. Kjell Pågår 
2004-6-7 Avboka stora festlokalen  Peter Pågår 

 


