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Föreningens hemsida finns på:    www.lillhagsvagen.se 

Närvarande 
Styrelseledamöter: 

Kjell Kernen 
Håkan Norgren 
Catharina Jaraquemada   
Lotta Fernros 
Peter Berglund  
Monica Eriksson 
 

Ordförande 
Kassör 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
Suppleant 

Ej närvarande 
Styrelseledamöter: 

Jonas Jonasson 
Carina Sandgren 
 

Ledamot 
Ledamot 
 

Övriga Deltagare: Christina Norgren  
 

       
Tid: Onsdagen 12 Mars kl. 19:00 
Plats: Lillhagsvägen 33 
  
 

1. Mötets öppnande 
Kjell öppnade mötet. 
 
2. Val av sekreterare 
Monica valdes till sekreterare. 
 
3. Val av justerare 
Peter valdes till justerare. 
 
4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
5. Genomgång av föregående protokoll 
Kjell gick igenom föregående protokoll. 
 
6. Genomgång av aktivitetslistan 
 
2006-3-2 Fortsatt arbete med en ev. övertagning av lån/ fastighet. 
Föreningen står i kö för att få köpa ut tomten men p g a att det pågår förhandlingar 
angående prissättning vid försäljning till bostadsrättsföreningar så är det stopp för 
köp. Ärendet väntar på domstolsbeslut. 
 
2007-6-2 Underhållsplan + förändringsarbete för att uppvisa nollresultat  
Kjell och Peter har bokat tid för möte. 
 
2007-9-1 Jokerplatsen och övriga trädgården planering och idéer 
Lotta har tagit fram förslag som gör ytan bakom förrådet lite mer användarvänlig. Det 
handlar om att ta bort/flytta/beskära träd och buskar runtom så att solen når dit.  
Eftersom vintern varit mild och våren kommer tidigt så är 10 Maj (vårstädningen) lite 
sent om man skall flytta buskar. Lotta försöker få ihop ett gäng att göra detta i någon 
helg i Mars alt April.  
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2008-1-1 Köpa in stege som går upp till taket  
Ingen rapport då Jonas ej var med på mötet. 
 
2008-1-2 Tidningsinsamling 
Tidningsinsamling kommer att ske onsdagar jämna veckor start vecka 12. 
Tidningarna lämnas lämpligt förpacakde i elcentralen, till vänster om soprummet. 
Nyckel skall finnas 1/hushåll. För de som saknar nyckel till elcentralen finns det att 
hämta hos Kjell & Ulrika i 29:an. 
OBS. Det är TIDNINGS-återvining. Inga kuvert (problem med klister och plastfönster), 
ingen kartong och absolut ingen plast i någon form. Grövre papper får vi alltså även i 
fortsättningen köra bort själva. 
Punkten klar 

2008-2-1 Service fjärrvärmeanläggningen 

Kjell rapporterade att anläggningen nu är fixad. Reglermotorn till ena pumpen var 
trasig och har bytts. 

2008-2-2 Hotellbygge 

Kjell skickade in föreningens samlade svar angående hotellbygget. Vi anser att bygga 
hotell vid badet definitivt inte gynnar vare sig föreningen eller området som helhet.  
Enligt tidningen ”Mitt i Söderort” så är förslaget under omarbetning och kommer att 
skickas ut på ny remissrunda. Vi kommer att bemöta även detta med samma svar. 
 
7. Ekonomi 
Enligt plan. Inga avvikelser.  
Håkan skall kolla upp om det går att få bättre ränta på de pengar vi har ”i kassan”, dvs 
som buffert om något händer. 
 
8. Samfälligheten 

- Nya kortläsare till garagen installerade.  
 

9. Övriga frågor 

9.1 Årsmöte 
Onsdagen den 23/4 är det årsmöte, i stora träfflokalen. 

9.2 Vårstädning 
Lördag 10/5-2008 
Aktiviteter för vårstädningen tas upp i ordinarie aktivitetslistan på hemsidan. Alla är 
välkomna med förslag .  
Vårstädningsaktiviteter 
- Kapa träd, runt förrådet 
- Flytta buskar, för att få till en solig gräsplätt bakom förrådet 
- Ta ner sly på kullen inne på badet  
- ... 
 
9.3 Plank mellan uteplatserna 
Catharina påpekade att planken mellan husen börjar i en del fall att ruttna. Mötet 
beslutade att i samband med vårstädningen göra en inspektion av planken. 
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10. Nästa möte 
Nästa möte planeras till torsdagen den 17/4 kl 19:00 Lillhagsvägen 23 (Monica) 
 
11. Mötets avslutande 
Kjell tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
Vid Protokollet   Justerat 
 
_____________   _____________ 
Monica Eriksson  Peter Berglund 
 
Aktivitetslista 
 

Aktivitet Ansvarig Status  

2006-3-2 Forsatt arbete med ev övertagning av  
Lån/fastigheter 

Kjell/Peter Pågår 

2007-6-2 Underhållsplan + förändringsarbete för att 
uppvisa noll resultat 

Kjell/Peter Pågår 

2007-9-1 Ideer, förbättringar och planering av 
föreningens mark 

Lotta Pågår 

2008-1-1  Köpa in en stege som når upp till taket Jonas Pågår 

2008-1-2 Avtala tidningsinsamling Kjell Klar 

2008-2-1 Service fjärrvärmeanläggningen Kjell Klar 

2008-2-2 Hotellbygge vid badet Kjell Ny 

2008-3-1 Vårstädningen 
- Kapa träd, runt förrådet 
- Flytta buskar, för att få till en solig gräsplätt bakom 
förrådet 
- Ta ner sly på kullen inne på badet  
 

Alla Ny 

 


