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Föreningens hemsida finns på:    www.lillhagsvagen.se 

Närvarande 
Styrelseledamöter: 

Catharina Jaraquemada 
Håkan Norgren 
Kjell Kernen 
Peter Berglund 
Monica Eriksson 
 

Ordförande 
Kassör 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
 

Frånvarande 
Styrelseledamöter: 

Susanne Jonasson 
Thomas Wellmar 
Carina Sandgren 
 

Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

Övriga Deltagare: Gunilla Björkman 
Lars Engblom 

 
 

 
 
 
Mötesdata: Torsdag 11/1-2007, kl 19.00-20.00 på Lillhagsvägen 23 
 
 
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 
Håkan Norgren valdes till justerare. 
 
4. Godkännande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
5. Genomgång av föregående protokoll 
Genomgång av protokollet från möte nr 9 2006. Teleinstallationen för 27-33 är nu utförd. 
I övrigt inget särskilt att kommentera. 
 
6. Genomgång av aktivitetslistan 
 
2006-3-1 Uppdatering av huspärm 
Ingen rapport om status då ansvarig, Susanne, ej var närvarande. 
Monica tog upp att det i pärmen helt saknas information om avstängningskranarna för vatten 
och värme, vilket vore av stor nytta. Styrelsen höll med och Monica får ta fram en kort guide 
om vilken kran som är till vad. 
 
2006-3-2 Fortsatt arbete med en ev.övertagning av lån//fastighet 
Kjell har nu kollat upp vad som gäller för inköp av tomten. Marken är värd drygt 6 MSEK och 
med rabatt så skulle det innebära en ungefärlig kostnad av 340 KSEK per fastighet i 
inköpspris. Än så länge enbart ett muntligt besked, inget skriftligt beslut.  
 
2006-8-3 Beskärning av träd på granntomt 
Träd på mark som tillhör förening 3 skuggar tomterna 7-13. Catharina har tagit upp detta med 
Torbjörn i förening 3. 
 
2006-10-1 U-söka kostn.+möjlighet .Terrassering av norrsluttning 
Ingen rapport då Lotta ej närvarade. 
 
7. Ekonomi 
Vi följer planen. Inget avvikande att rapportera. 
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8. Samfälligheten 
God beläggning på lokalen. 
Monica tog upp att garageporten/arna på P-däck är i dåligt skick. Bl a så har en läcka i 
rännan ovanför garage no 4 har lett till att stora bitar av faneren släppt. Gunilla tar upp detta 
på nästa samfällighetsmöte. 
 
9. Övriga frågor 
 
Telefonlista 
Det har inkommit ett önskemål om en telefonlista för föreningen.  
Telefonlistor blir fort inaktuella eftersom folk byter nummer nu och då. En rekommendation är 
att man tittar i eniro.se. Beslutades att en telefonlista skall upprättas och detta kommer att ske 
i samband med vårstäddagen. 
 
10. Nästa möte 
Nästa möte är planerat till Måndag 19 Februari 2007, Lillhagsvägen 9 (Peter) 
 
Mötet planerat till 27 Mars flyttas till 26 Mars, hos Thomas 
Mötet planerat till 30 April flyttas till 23 April, hos Carina 
 
11. Mötets avslutande 
Catharina tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid Protokollet    Justerat 
 
__________________________  ___________________________ 
Monica Eriksson   Håkan Norgren 
 
 
Aktivitetslista 
 
Aktivitetslista 
 

 
 

Ansvarig Status  

2006-3-1 Uppdatering av huspärm Susanne Pågår 
2006-3-2 Fortsatt arbete med en ev.övertagning av 

lån//fastighet 
Kjell/Catharina Pågår 

2006-8-3 Beskärning av träd på granntomt Catharina Pågår 
2006-10-1 U-söka kostn.+möjlighet .Terrassering av 

norrsluttning 
Lotta Pågår 

    
    
    

 
 


