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Föreningens hemsida finns på:    www.lillhagsvagen.se 

Närvarande 
Styrelseledamöter: 

Catharina Jaraquemada   
Kjell Kernen 
Tomas Wellmar 
Monica Eriksson 
 

Ordförande 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
 

Frånvarande 
Styrelseledamöter: 

Håkan Norgren 
Susanne Jonasson 
Carina Sandgren 
Peter Berglund 
 

Kassör 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
 

Övriga Deltagare: Gunilla Björkman 
Christina Norgren 
Annika Wellmar 

 
 

 
Tid: måndagen den 26/3 kl. 19:00 
Plats: Lillhagsvägen 27 
  
 

1. Mötets öppnande 
Catharina öppnade mötet. 
 

2. Val av sekreterare 
Monica valdes till sekreterare. 
 

3. Val av justerare 
Catharina 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. 
Inventering pågår. 
 
2006-3-2 Fortsatt arbete med en ev. övertagning av lån/ fastighet. 
Kjell har nu fått fram att det som gäller är att småhus betalar 50% av taxeringsvärdet 
för tomten medan bostadsrätter betalar 75%. Oklart hur vi ses i detta avseende. 
 
2006-8-3 Beskäring av träd på granntomt  
Enligt Torbjörn Rydén så är beskärningen klar. Tyvärr så är det inte tillräckligt för att 
våra fastihgheter 7-11 få nytta av det. Catharina tar dett a ett varv till med Torbjörn. 
 
2006-10-1 U-söka kostnader + möjligheter. Terrassering av norrslutning. 
Lotta har begärt in offert.  
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2007-1-9 Telefonlista 
Kjell har utifrån tillgänglig information på eniro.se lagt upp en telefonlista på 
hemsidan. Catharina kompletterar denna.  
 
2007-2-1 Värmen 
Den ovanligt höga räkningen från Fortum visade sig bero på ett fel i vår värmecentral. 
Temperaturen på returvattnet var alldeles för hög. Detta är nu åtgärdat. För att 
undvika onödiga kostnader pga av liknande fel så kommer Thomas nu att läsa av 
denna temperatur regelbundet. Dessutom så fixar Kjell och Thomas att en logg med 
instruktion sätts upp i centralen så att andra kan göra det när Thomas är borta. 
 
2007-2-2 Inköp av kompostkvarn 
Inköpes till vårstädningen.  
  

7. Ekonomi 
Handkassan hos Catharina har ökas från 1000 till 5000 kronor.  
 

8. Samfälligheten 
- Sopning av gatan komer att göras till påsk 
- Stuprännor och garegeportar skall kollas vid nästa möte 

 

9. Övriga frågor 
Hotellbygge 
Stadsbyggnadsnämnden kommer nu att ta emot nya bygglovsansökningar till hotell 
vid badet. Kravet nu är dock att hotellet skall placeras längre från bassängerna, uppe i 
skogen, samt att parkeringsfrågan skall vara löst. 
 
Skärm fastighet 19 
Ena skärmen till fastighet 19 är i dåligt skick och måste bytas. Christina N undrade 
om det var ok att sätta upp annat än vit skärm. Mötet sade ok till fstighetsägaren att 
fritt sätta upp den skärm som önskas. 
 
Grinden 
Grinden lämnas oftast öppen vilket gör att den står och slår när det blåser samt också 
att det drar till sig obehöriga.. Mötet diskuterade möjligheten att installera 
dörrstängare. Thomas fick i uppdrag att kolla möjligt alternativ. 
 
Sotning 
Gällande sotning så är det upp till varje fastighetsägare att ansvara för detta. 
 
Inför städdagen 5/5 
Mötet enades om att vi skall utöka den syrenhäck som påbörjades förra året. Kjell 
köper syrener och Catharina beställer ett lass jord. 
 

10. Nästa möte 
Nästa möte planeras till måndagen den 23 april kl 19:00 Lillhagsvägen 31 (Carina). 
 

11. Mötets avslutande 
Catharina tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
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Vid Protokollet   Justerat 
 
_____________   _____________ 
Monica Eriksson  Catharina Jaraquemada 

 
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 

2007-2-1 Värmen Tomas Klar 

2007-2-2 Inköp av kompostkvarn Tomas?/Lotta? Pågår 

2007-3-1 Dörrstängare till grinden Thomas Pågår 

2007-3-2 Syrener + jord Kjell o Catharina Pågår 

 
 
 
 


