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Föreningens hemsida finns på:    www.lillhagsvagen.se 

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

Ordförande 
Kassör 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 

Frånvarande Styrelseledamöter: Margareta Persson 
Monica Eriksson 
Ulf Cederlid 

Suppleant 
Suppleant 
Suppleant 
 

Övriga Deltagare:   
 

 
Mötesdata: Tisdag 22/11-2004,kl 20.00-21.00 på Lillhagsvägen 15 
 
1. Mötets öppnande 
Peter förklarar mötet öppnat. 
 
2. Val av sekreterare 
Kjell valdes. 
 
3. Val av justerare 
Maria Sandgren valdes. 
 
4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes utan invändningar 
 
5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet godkändes utan invändningar.  
 
6. Genomgång av aktivitetslistan 
Uterum – förlängning av bygglov 
Kristina har varit i kontakt med stadsbyggnadskontoret. Det ser inte ljust ut för våra chanser eftersom 
vi inte påbörjat byggandet under bygglovstiden. Vi behöver därför söka bygglov igen. Den ansvariga 
tjänstemannen på Stadsbyggnadskontoret har informellt meddelat att hon tänker verka för att en sådan 
ansökan skall avslås. Kristina är trött på att driva frågan. Peder har visat intresse för att hjälpa till att 
göra ett sista försök. 
 
Trädplantering 
En trädgårdsgrupp är tillsatt. De kommer att ta kontakt med en trädgårdsfirma för att ta fram förslag till 
plantering. Detta sker framåt våren. 
 
Staket vid jokerplatsen 
Peder har punkten. Peder ej på mötet. 
 
Ventilation 
Inget nytt under solen. 
 
Problem med vattentryck 
Tomas har den punkten. Tomas ej på mötet. 
 
Vattenblandare 
Brf 2 har begärt in offert för exakt samma sak som vi (dvs pris för byte av blandare). Kjell har pratat 
med dem och kommer att få kontaktuppgifter till de firmor som lämnar anbud. 
 
Inspektion och byggnadsunderhåll 
Inget har hänt. Kjell bättrar sig till nästa möte. 
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Vattenskada Lillhagsvägen 31 
Inget nytt under solen. 
 
Belysning trasig på gavlarna 
Guilllermo undersöker och köper in lampor. 
 
Återmontering av staket. 
Det nödvändiga materialet är införskaffat. Snön som fallit hindrar dock arbetet för närvarande.  
 
Bokning av lokal för årsmöte 
Maria jobbar på det. 
 
7. Ekonomi 
Ser bra ut. Vi har mycket pengar på kontot. 
 
8. Samfälligheten 
Ingen representant var närvarande. 
 
9. Övriga frågor 
Julgransbelysning 
Julgransbelysning för den lilla julgranen. Den belysning som satt uppe förra året kastades då den var i 
mycket dåligt skick. Den var dessutom alldeles för ljusstark. Guillermo köper in en ny 
utomhusbelysningsslinga. 
 
Skottning av gång till soprummet 
Det är nödvändigt att skotta upp gångstig till soprummet. Speciellt nödvändigt är det att ta bort 
snövallen mot gatan inför måndagarnas sophämtning. Om vallen är för stor hämtar avfallsarbetarna inte 
soporna… 
Guillermo gör en skottningslista. 
 
Skyffel till soprummet 
Guillermo köper även en sådan. 
 
Saker i soprummet 
Det skall endast kastas hushållssopor i soprummet. Inte papper etc. 
 
10. Nästa möte 
17 januari 2005 hos Håkan. 
 
11. Mötets avslutande 
Peter tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid Protokollet   Justerat 
 
Kjell Kernen   Maria Sandgren 
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Aktivitetslista 
 

Aktivitet Ansvarig Status  
2003-4-1 Uterum – Förlängning av  bygglov Kristina Z, 

Peder 
Pågår 

2003-5-1 Staket vid jokerplatsen – Hitta ny snickare. Peder Pågår 
2004-1-1 Ventilation Peter Pågår 
2004-5-1 Problem med Värme Tomas Pågår 
2004-5-3 Problem med dåligt vattentryck Tomas Pågår 
2004-7-1 Ta fram plan för trädgård Maria S Pågår 
2004-7-2 Boka lokal till årsmötet Maria S Pågår 
2004-7-3 Vattenskada Lillhagsvägen 31 Peder Pågår 
2004-7-4 Belysning på gavlarna trasig. Guillermo Pågår 
2004-7-5 Återmontering av staket. Anders Pågår 
2004-8-1 Inköp av julgransbelysning Guillermo Pågår 
2004-8-2 Inköp av skyffel för soprummet Guillermo Pågår 

 


