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Föreningens hemsida finns på:    www.lillhagsvagen.se 

Närvarande   Kjell Kernen  Ordförande 
styrelseledamöter:  Håkan Norgren  Kassör     

Jonas Jonasson Sekreterare     
Peter Berglund  Suppleant     
Monica Eriksson Suppleant     
Lotta Fernros  Suppleant  

Frånvarande   Catharina Jaraquemada Ledamot 
styrelseledamöter:  Carina Sandgren Suppleant  

Övriga deltagare:  Kristina Norgren  

Mötesdata: Söndag 17/6 2007, kl.19.00-20.30 på Lillhagsvägen 23    

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

2. Val av sekreterare 
Jonas Jonasson valdes till sekreterare för mötet.   

3. Val av justerare 
Monica Eriksson valdes till justerare.  

4. Godkännande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes.   

5. Genomgång av föregående protokoll 
Gicks ej igenom p.g.a. att protokoll från föregående möte saknades.     

6. Genomgång av aktivitetslistan 
2006-3-1 Uppdatering av huspärm 
Lotta kollar vad som behöver uppdateras i pärmen innan vi kan lägga ut det på webben.  

2006-3-2 Fortsatt arbete med eventuell övertagning av lån/fastighet 
Kjell hade inget nytt att rapportera.   

2006-8-3 Beskärning av träd på granntomt 
Lotta har beskärt trädet.  

2006-10-1 Terrassering av norrsluttningen 
Vi har fått ett lass med sprängsten som är ditlagt i slänten. Peter och Lotta kollar om det 
räcker eller om Peter behöver beställa ett lass till. Peter åtar sig även att beställa jord + 
pressening till norrsluttningen. Föreningen står för kostnaden.  

2007-06-1 Avbetalning av lån 
Peter och Håkan skall ordna med detta därför har styrelsen gett Peter fullmakt att teckna för 
föreningen.     

7. Ekonomi 
Kjell föreslår ett arvode till Håkan med 1000:-/mån. Avvaktar med beslut om detta till hösten.  

8. Samfälligheten 
Lotta föreslår tydligare P-förbuds skyltar vid utfarten från garaget då många badgäster bl.a., 
parkerar på gatan och då står i vägen.   
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9. Övriga frågor 
Mötesschema för hösten: 
Augusti hos Kjell 
September hos Håkan 
Oktober hos Jonas. 
Återkommer med exakta datum på nästa möte.  

Höststädning den 27/10.   

Underhållsplan.  
Kjell och Peter åtar sig att kolla vad som behöver göras och upprättar en lista på detta.   

10. Nästa möte 
Nästa möte är planerat till måndagen den 20 augusti 2007 hemma hos Kjell, Lillhagsvägen 
29.  

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

Vid Protokollet    Justerat  

________________________  ______________________ 
Jonas Jonasson                                 Monica Eriksson   

Aktivitetslista  

Aktivitet Ansvarig Status  

2006-3-1 Uppdatering av huspärm Susanne/Catharina Pågår 

2006-3-2 Fortsatt arbete med eventuell övertagning av 
lån/fastighet 

Kjell/Catharina Pågår 

2006-8-3 Beskärning av träd på granntomt Lotta Klart 

2006-10-1 Terrassering av norrsluttningen Lotta Pågår 

2007-06-1 Avbetalning av lån Peter/Håkan Pågår 

2007-06-2 Underhållsplan Kjell/Peter Pågår 

 

http://www.lillhagsvagen.se


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

