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Närvarande Styrelseledamöter: Catharina Jaraquemada 
Guillermo Burgos
Kjell Kernen
Maria Sandgren
Monica Eriksson
Susanne Jonasson 

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Frånvarande Styrelseledamöter: Håkan Norgren
Kristina Nilsson Zufferey
Margareta Persson

Kassör
Suppleant
Suppleant

Övriga Deltagare: Annika Wellman 
Kristina Norgren
Peder Carlsson 

Ordinarie ombud för samfälligheten

Mötesdata: Tisdag 03/10-2005, kl 19:00 på Lillhagsvägen 11

1. Mötets öppnande
Catharina Jaraquemada öppnade mötet.
2. Val av sekreterare
Guillermo Burgos valdes till sekreterare.
3. Val av justerare
Catharina Jaraquemada valdes till justerare.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Genomgång av föregående protokoll
Catharina Jaraquemada gick igenom föregående protokoll. Bl a utmärktes att Kjell hade köpt en
grässklippare (mycket bra), Kristina tog reda på mer information gällande sotning och att ritning
bifogades för att klargöra de presonliga skötselytorna.
6. Genomgång av aktivitetslistan
2004-5-1 Värmen. Enlig de hantverkare som tittade på vårt anläggning i juni så krävs inreglering samt
byte av vattenpump. Guillermo bad om att avakta med offerten tills att man talat med TAC för att
klargöra vad som ingår i TAC åtagande. Reservdelar av det slaget ingår inte i vårt avtal med dem. TAC
skulle göra en årlig tillsyn dagen därpå och skulle också kontakta hantverkarna för att skicka offert till
oss. Peder kontaktar rörmokare han känner för att få en ny bedömning av värmeproblemet.

2004-7-1 Trädgårdsplantering. Det framfördes olika alternativ till beskärning och plantering av nya
träd. Förslag gavs att plantera syrener vid stängslet mot Älvsjöbadet. Kjell tittar på syrener och frågar
Peter från BRF2 angående tips på trädbeskärning.

2005-1-2 Överföring för ansvar av blandare. Kjell ordnar kallelse till extra stämma för att rösta om
överföring av blandare.

2005-2-2 Soprummets kapacitet. Peder har talat med sophämtarna och berättar att vi egentligen inte kan
pressa soporna som vi gör med vårt karussel. Förslaget är att ersätta karusellen med 3 stora sopkärl som
då ökar kapacitetet. Detta innebär en liten avgiftshöjning med några hundralappar om året plus
kostnaden för sopkärlen.

2005-4-1 Sotning. Guillermo kollar med Kristina så att någon av oss ringer och beställer tid för sotning.

2005-5-2 Schema för aktiviteter. Catharina ordna aktivitetslista inför städdag.

2005-6-1 Gräsklippare. Klart, ny gläsklippare köpt.

2006-6-2 Målning av staket/ordentligt stopp till dörrarna. Målning klart, stopp kvar att åtgärda.
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7. Ekonomi
Det diskuterades om behovet av att göra en ekonomisk plan gällande framtida investeringar, underhåll,
etc.

8. Samfälligheten
Annika överlämnade till Guillermo ett antal mötesprotokoll från samfälligheten att lägga upp på vårt
hemsida. 

9. Övriga frågor
Bygglov för hotell
Styrelsen blev uppmärksammad på att stadsdelsnämnden har fått ansökan om bygglov för ett hotell på
älvsjöbadet. Styrelsen är negativ till detta. Catharina ringer Thorbjörn på samfälligheten och ansvarige
på stadsdelsnämnden angående bygglovet. Man ska försöka ha möte med alla ordföranden från alla brf i
älvsjöbadet.

Städdag
Catharina bokar lokal.
Middag efter städningen. Förslagen är catering om lokalen är ledig annars restaurang Buck Rogers.
Kjell köper korv och dricka på systemet.
Container beställs av Kristina.

Nyckel
Vi har fått tillbaka nyckel från T & T förvaltning. (förra firman som servade vårt vatten & värme
anläggning). Vi vet inte vart den går, är det någon som saknar en nyckel?

Bygga till på vinden.
Kjell undrar och är intresserad av bygga till på vinden för att skapa ett arbetsrum. Man antar då att
utökning av boarea sker, styrelsens godkännande krävs, bygglov, mm. Kjell tar reda på mer.

10. Nästa möte
Måndag 14 november kl 19:00 på lillhagsvägen 15 (hos Guillermo).

11. Mötets avslutande

Vid Protokollet Justerat

_____________ _____________

Aktivitetslista
Aktivitet Ansvarig Status 
2004-5-1 Problem med värmen Guillermo Pågår
2004-7-1 Trädgårdsplantering Maria Pågår
2005-1-2 Överföring av ansvar för blandare Kjell Pågår
2005-2-2 Soprummets kapacitet Peder Pågår
2005-4-1 Sotning Guillermo Pågår
2005-5-2 Schema för aktiviteter Catharina Pågår
2005-6-1 Gräsklippare Kejll Klart
2006-6-2 Målning av staketet/ordentligt stopp till dörrarna Catharina Pågår
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