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Föreningens hemsida finns på:    www.lillhagsvagen.se 

Närvarande 
Styrelseledamöter: 

Catharina 
Jaraquemada   
Susanne Jonasson 
Kjell Kernen 
Peter Berglund 
Tomas Wellman 

Ordförande 
Kassör 
Sekreterare 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
 

Frånvarande 
Styrelseledamöter: 

Håkan Norgren 
Carina Sandgren 
Monica Eriksson 
 

Kassör 
Suppleant 
Suppleant 
 

Övriga Deltagare: Kristina Norgren 
Lotta Fernros 

 
 

 
Tid: måndagen den 19/2 kl. 19:00 
Plats: Lillhagsvägen 7 
  
 
1. Mötets öppnande 
Catharina öppnade mötet. 
 
2. Val av sekreterare 
Catharina valdes till sekreterare. 
 
3. Val av justerare 
Kjell valdes till justerare. 
4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
5. Genomgång av föregående protokoll 
Catharina gick igenom föregående protokoll. 
 
6. Genomgång av aktivitetslistan 
 
2006-3-1 Uppdatering av huspärm. 
Inget nytt, Susanne ska få hjälp av Catharina som går igenom vad som är aktuellt i 
pärmen . Mycket av det som finns där inte behöver läggas upp på hemsidan. 
 
2006-3-2 Fortsatt arbete med en ev. övertagning av lån/ fastighet. 
Vi väntar på beslut från politikerna att bostadsrättsföreningar får möjlighet att köpa ut 
tomtmark. 
 
2006-8-3 Beskäring av träd på granntomt  
Träd på mark som tillhör förening 3 skuggar tomterna 9-13, Catharina ska åter igen 
tala med Torbjörn Rydén och påminna honom att ta upp detta ärende med deras 
förening. 
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2006-10-1 U-söka kostnader + möjligheter. Terrassering av norrslutning. 
Lotta har talat med trädgårdsanläggare Lars Tjust, offert skall tas in. Lotta kommer 
även att skriva till SVT Söderläge och höra om dom är intresserade av att hjälpa oss, 
föreningen betalar materialkostnader och Söderläge gör jobbet. 
 
2007-1-9 Telefonlista 
Catharina sammanställer den efter städdagen. Om man vill kan man redan nu maila/ta 
kontakt med Catharina så börjar hon att sammanställa telefonlistan. 
  
7. Ekonomi 
Räkning från Fortum ovanligt hög. 
Handkassan ökas från 1000 till 5000 kronor.  
 
8. Samfälligheten 
Protokoll från Samfällighetens senaste möte bifogas 
 
9. Övriga frågor 
Brevbäraren ber oss att vi ska skotta runt våra brevlådor, då det finns risk att dom 
ramlar när det är mycket snö och kan då skada sig. 
Åter igen problem med värmen, i vissa hus är det mycket varmt andra hus mycket 
kallt. 
Inköp av kompostkvarn skall göras senast till vårstädningen. 
 
10. Nästa möte 
Nästa möte planeras till måndagen den 26 mars kl 19:00 Lillhagsvägen 27 (Tomas). 
 
11. Mötets avslutande 
Catharina tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
Vid Protokollet   Justerat 
 
_____________   _____________ 
Catharina Jaraquemada  Kjell Kernen 
 
Aktivitetslista 
 

Aktivitet Ansvarig Status  
2006-3-1 Uppdatering av huspärm Susanne/Catharina Pågår 
2006-3-2 Fortsatt arb. Med ev övertagning av 

lån/fastigheter 
Kjell/Catharina Pågår 

2006-8-3 Beskäring av träd på granntomt Catharina Pågår 
2006-10-1 U-söka kostn.+ möjligheter , terrassering av 

norrsluttning. 
Lotta Pågår 

2007-1-9 Telefonlista Catharina Vilande 
2007-2-9 Värmen Tomas Pågår 
2007-2-9 Inköp av kompostkvarn Tomas?/Lotta? Pågår 

 
 
 
 


