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Kjell Kernen – Ordförande Carina Sandgren - Suppleant
Håkan Norgren – Kassör Peter Berglund - Suppleant
Jonas Jonasson – Sekreterare Monica Eriksson - Suppleant
Catharina Jaraquemada– Ledamot Lotta Fernros – Suppleant

Närvarande
Styrelseledamöter: Kjell Kernen Ordförande

Håkan Norgren Kassör
Jonas Jonasson Sekreterare
Catharina Jaraquemada Ledamot
Peter Berglund Suppleant
Lotta Fernros Suppleant

Frånvarande
Styrelseledamöter: Monica Eriksson Suppleant

Carina Sandgren Suppleant

Övrig närvarande Kristina Norgren
Gunilla Björkman
Annika Wellmar
Jean Marie Zufferey
Kristina Zufferey

Mötesdata: Måndag 18/9-2007, kl. 19.00 på Lillhagsvägen 19

1. Mötets öppnande
Kjell förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Peter valdes till sekreterare för mötet

3. Val av justerare
Catharina valdes att justera protokollet

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

5. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes

6. Genomgång av aktivitetslistan

2006-3-1 Uppdatering av huspärm
Catharina har påbörjat arbetet och gått igenom pärmen. Beslutades att Kjell scannar in
det som är kvar efter Catarinas arbete samt tar över ansvaret för punkten.

2006-3-2 Fortsatt arbete med ev. övertagning av mark/fastigheter
Det framkom att kommunen under sitt möte den 17/9 2007 beslutat att även
Bostadsrättsföreningar skall få möjlighet att köpa loss sina tomträtter. Dock kommer
en väsentlig skillnad att finnas mellan villor och BRF vad gäller priset. För BRF
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kommer hela taxeringsvärdet att ligga till grund för priset emedan villaägare får ha
halva taxeringsvärdet som grund för priset. Styrelsen fortsätter arbetet med att köpa
loss marken.

2007-6-1 Avbetalning av lån
Håkan och Peter Berglund har ännu inte amorterat av på lånen enligt beslut på
föregående möte. Dessa kommer dock att snarast genomföra amorteringen.

2007-6-2 Upprättande av underhållsplan
Kjell och Peter har ännu inte träffats avseende upprättandet av underhållsplanen. De
kommer under hösten att ta fram förslaget till styrelsen.

2007-8-1 Förändringsarbete för att visa upp 0-resultat.
Beslutades att punkten vilar till dess punkt 2007-6-2 är klar.

2007-8-2 Beskärning av förenings träd
Lotta redogjorde för sina tankar med hur hon har tänkt sig att träd och buskar skall
beskäras. Styrelsen beslutade att de som har synpunkter på hur ansning/klippning av
föreningens träd och buskar skall ske kontaktar Lotta innan städdagen den 2007-10-
13. Lotta får därefter ansvar att se till att ansning/klippning blir till allas belåtenhet.

2007-8-3 Låskolv trasigt till soprum.
Kjell meddelade att punkten är avklarad.

2007-8-4 Boka stora träfflokalen
Gunilla meddelade att stora träfflokalen är bokad inför höststädningen som blir den
2007-10-13.

7. Ekonomi
Håkan meddelade att ekonomin är enligt budget.

8. Samfälligheten
Annika meddelade att Torbjörn blivit uppmärksammad på hängrännorna vid övre
garaget. Samfälligheten kommer att rensa dessa så att vatten inte rinner ner på vissa
garageportar. Mötet hade en dialog avseende parkeringsplatserna utefter
Lillhagsvägen, dock utan att besluta om någon fråga till Samfälligheten.

9. Övriga frågor
2007-9-1 Jokerplatsen
Diskussion fördes om uppfräschning av Jokerplatsen. På denna yta kan vi inte uppföra
någon form av byggnad, varför diskussion om att fräscha upp området inleddes. Ett
förslag är att inköpa buskar att sätta ut emot Lillhagsvägen istället för kedjan som idag
finns där. Inget beslutades så frågan bordlades till kommande möten.

2007-9-2 Inför höststädningen 2007-10-13
Beslutades att följande skall göras:
1. Hyr en skåpbil för borttransport av avfalls ris mm. Ansvar: Jonas
2. Tuggning av buskar och grenar Ansvar: Kjell
3. Inköp av korv och dricka Ansvar: Kjell
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4. Beställa catering till kvällen Ansvar: Annika
På denna punkt beslutade styrelsen att föreningen betalar maten till kvällen. Dryck tas
med av respektive hushåll.
5. Lövkrattning om dessa fallit samt uppfräschning inför vintern. Ansvar: Alla

10. Nästa möte
Nästa planerade möte är hos Jonas på Lillhagsvägen 7 den 23 okt kl. 19.00.

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

Vid Protokollet Justerat

_____________ _____________
Peter Berglund Catharina Jaraquemada

Aktivitetslista

Aktivitet Ansvarig Status
2006-3-1 Uppdatering av huspärm Kjell Pågår
2006-3-2 Arbete med att eventuellt överta

mark/fastighet.
Kjell/Peter Pågår

2007-6-1 Avbetalning av lån Håkan/Peter Pågår
2007-6-2 Underhållsplan Kjell/Peter Pågår
2007-8-1 Förändringsarbete för att visa upp 0-

resultat
Ej utsedd Vilande

2007-8-2 Beskärning av föreningens träd Lotta Pågår
2007-8-3 Låskolv till soprum Kjell Klar
2007-8-4 Boka stora träfflokalen Gunilla Klar
2007-9-1 Jokerplatsen – planering av denna yta Ej utsedd Pågår
2007-9-2 Inför höststädningen Se ovan Pågår


