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Föreningens hemsida finns på:    www.lillhagsvagen.se 

Närvarande Styrelseledamöter: Catharina Jaraquemada 
Håkan Norgren 
Susanne Jonasson 
Kjell Kernen 
Monica Eriksson 
Peter Berglund 
Tomas Wellman 

Ordförande 
Kassör 
Sekreterare 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
Suppleant 

Frånvarande Styrelseledamöter: Carina Sandgren 
 

Suppleant 
 

Övriga Deltagare: Kristina N, Lotta, Gunilla, Annika 
 

 
Mötesdata: Tisdag 22/8-2006, kl 19.00-20.30 på Lillhagsvägen 33 
 

1. Mötets öppnande 
Catharina förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av sekreterare 
Kjell valdes. 
 

3. Val av justerare 
Monica valdes. 
 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet lästes upp och ingen hade något att invända. 
 

6. Genomgång av aktivitetslistan 
2005-6-2 Stopp till grind mellan hus 21 och 19 
Intet nytt sedan sist. Catharina talar med Peder. 
2005-8-9 Telenätet 
En elfirma har varit här och inspekterat problemet. Enligt uppgift har fel typ av telekablar använts i de 
rör som finns ingjutna i husets bottenplatta. Istället för dyra silikonkablar har billigare plastkabel för 
inomhusbruk använts. Denna typ av kabel klarar inte några hårdare påfrestningar vilket mycket väl kan 
vara orsaken till de sporadiska teleproblem som uppstår på Lillhagsvägen 27-33. Firman skall 
återkomma med offert angående omdragning av kablarna. 
2005-9-1 Omsättning av lån i september 
Ett av våra tre större lån har gått ut och det är dags att lägga om det. Efter diskussion valde styrelsen att 
tills vidare låta det löpa med rörlig ränta. 
2006-3-1 Uppdatering av huspärm+ Webuppläggning 
Kjell lovade att hjälpa Susanne att få ordning på webbsidan så den blir lite mer lättarbetad. 
2006-3-2 Ta fram matrial för diskussion om övertagande av lån 
Kjell och Catharina tar punkten. 
 

7. Ekonomi 
Inga oförutsedda utgifter under tiden sedan senaste mötet. 
 

8. Samfälligheten 
Handikapptillstånd kommer inte längre att vara giltiga som ”biljett” på gatan. Detta beroende på att 
handikapptillstånd har missbrukats av icke handikappade boende som gratis parkeringsbiljetter under 
en längre tid. 
Flera inbrotts- och tillgreppsförsök har skett i garaget under den senaste tiden. Var vaksamma på 
obehöriga som dröjer sig kvar. 
Stadsdelsnämnden har möte den 24/8 angående hotellbygge på badet. Stadsdelsnämnden verkar vara 
emot alla byggnationsplaner, men är bara en remissinstans.  
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9. Övriga frågor 
Hotellbygge 
Från stadsbyggnadskontoret har inkommit en bygglovsansökan för ett av de föreslagna hotellen på 
badet. På byggnadsherrens anmodan skickades ansökan vidare till oss. Den bifogas protokollet. 
Tätningslister 
Flera boende har problem med lister som börjar ge upp. Fönsterlister tillhör den enskilde 
bostadsrättsägarens ansvarsområde. Mötet beslutade dock att göra en gemensam ansträngning att spåra 
upp de speciallister som använts till våra fönster. Tomas ålades den uppgiften. 
Hål i soprumsväggen 
Kjell åtog sig att laga det hål som uppkommit i soprummets innervägg i och med att soprondellen togs 
bort. 
Ordningsfråga kring parkering 
Det är inte tillåtet att parkera sin bil på trottoaren, vare sig för längre eller kortare tid.  
Välkomstbrev 
Catharina har skrivit ett välkomstdokument som skall delas ut till nya medlemmar. Det skall också 
finnas tillgängligt på webben. Catharina skickar dokumentet till Kjell eller Susanne. 
 

10. Nästa möte 
25 September 19.00 hos Susanne (Lillhagsvägen 7). 
 

11. Mötets avslutande 
Catharina avslutade mötet. 
 
 
Vid Protokollet   Justerat 
 
_____________   _____________ 
Kjelll Kernen   Monica Eriksson 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetslista 
 

Aktivitet Ansvarig Status  
2005-6-2 Stopp till grind mellan hus 21 och 19 Peder Pågår 
2005-8-9  
 

Telenätet Fathi Pågår 

2005-9-1  
 

Omsättning av lån i september Catharina Pågår 

2006-3-1  
 

Uppdatering av huspärm+ Webuppläggning Susanne/Kjell Pågår 

2006-3-2  
 

Ta fram material för diskussion om övertagande av lån Catharina/Kjell Pågår 

2006-7-1 Tätningslister Tomas Pågår 
2006-7-2 Hål i soprumsväggen Kjell Pågår 

 
Bilaga: ”Bygglovsansökan hotellbyggnad och parkförändring” 






