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Närvarande 
Styrelseledamöter:

Catharina Jaraquemada
Håkan Norgren
Kjell Kernen
Maria Sandgren
Kristina Nilsson Zufferey
Monica Eriksson
Susanne Jonsson

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Frånvarande 
Styrelseledamöter:

Guillermo Burgos
Margareta Persson

Ledamot
Suppleant

Övriga Deltagare: Peder Carlsson
Christina Bergqvist Norgren

Mötesdata: Torsdag 02/02-2006, kl 19.00-20.00 på Lillhagsvägen 19

1. Mötets öppnande
Catharina hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Monica Eriksson.

3. Val av justerare
Maria Sandgren valdes till justerare.

4. Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

5. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll ej distribuerat. Punkten utgick.

6. Genomgång av aktivitetslistan

2004-07-01 Trädplantering
Denna punkt är vilande till våren.

2005-1- 2 Stadgeändring
Denna punkt är vilande.

2005-02-02 Soprummets kapacitet
Nya containrar finns. Vi behöver bygga en ramp till soprummet. Catharina kontaktar 
plåtslagare för offert. 

2005-06-02 Stopp till dörrar
Punkten vilande då det inte går att göra något förrän till våren

2005-08-09 Telenätet
Förra mötet föreslogs det att de drabbade 27-33, skulle fixa detta själva. Nu beslutades att vi 
anlitar fackman för denna installation. Peder fick i uppdrag att jaga in offert.

7. Ekonomi
Vi följer planen. Inget avvikande att rapportera.

Det har visat sig att vi inte betalat skatt på samfällighetens byggnader. Detta är förmodligen 
en miss och det kommer troligen en pålaga att retroaktivt betala in skatt för fastigheterna för 
de 5 senaste åren. Vår andel är 9%. Punkten är under utredning i samfälligheten.
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I så fall en oförutsedd utgift men vi klarar oss ändå inom budget.

8. Samfälligheten
Ingen info.

9. Övriga frågor

Utredning värmesystem
Eftersom det är varierande temperatur i de olika fastigheterna, några har varmt och andra 
kallt, så är problemet med största sannolikhet relaterat till systemet inne i respektive fastighet.
Mötet beslutade att Maria S tar hem en expert för genomgång av systemet i 11an. Vi avvaktar 
med vidare beslut till denna genomgång är gjord.

Artikel angående medlemmars övertagande av bolån
Mötet diskuterade detta och ett visst intresse finns. För närvarande är det inte läge att göra 
något då våra lån är bundna 4,5 år ytterligare. Att lösa in dem i förtid blir kostsamt. 

10. Nästa möte
Nästa möte är planerat till Tisdag 7 Mars 2006, Lillhagsvägen 33 (Catharina)

11. Mötets avslutande
Catharina tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet Justerat

__________________________ ___________________________
Monica Eriksson Maria Sandgren

Aktivitetslista
Aktivitetslista

Ansvarig Status 

2004-7-1 Trädplantering Maria Vilande
2005-1-2 Stadgeändring Kjell Vilande
2005-2-2 Soprummets kapacitet

- plåtramp
Peder
Catharina

Pågår

2005-6-2 Stopp till dörrar Peder Vilande
2005-8-9 Telenätet Peder Pågår
2006-1-1 Värmesystemutredning 11an Maria Pågår
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