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Catharina Jaraquemada – Ordförande Monica Eriksson - Suppleant
Håkan Norgren – Kassör Lotta Fernros  - Suppleant
Kjell Kernen – Sekreterare Carina Sandgren - Suppleant
Kristina Zuffery– Ledamot

Mötesdata: Månag 24/5-2008, kl 19.00-21.00 på Lillhagsvägen 29

1. Mötets öppnande
Catharina förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Kjell valdes.

3. Val av justerare
Monica valdes.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll kan inte gås igenom eftersom det inte finns på webben (Peter ?)

6. Genomgång av aktivitetslistan
� Lån fastigheter: Catharina/Kjell -  Intet nytt.
� Ideer förbättring av föreningens mark: Lotta

Det blev inga nedhuggna träd på städdagen. Olika åsikter om vad som skulle beskäras
ledde till att inga träd blev beskurna.

� Grävare kontaktad, men inget har hänt. Beslutet om vad som skulle göras togs på
udda sätt.

� Lotta frågar Peder när Bobcatten kommer?
� Kristina kommer in med förslag om buskar för knuten vid redskapsboden.
� Köpa in stege som når högre upp på hussidorna – Kvarstår.
� Hotellbygget – Förnuftet vann till slut. Det blir inget hotell på Älvsjöbadet! Ärendet

har varit uppe i stadsbyggnadsnämnden och har slutgiltigt avslagits efter det att KD
bröt sig ur det borgerliga blocket och röstade med vänstern i frågan.

7. Ekonomi
Enligt plan än så länge. Det är fördelaktigt för föreningen att få in hyran via bankgiro, så
vänligen:
Betala in hyran till bankgiro 5746-8407 inte på postgirokontot.

8. Samfälligheten
Intet nytt under solen. Inget klotter. Inget har heller hänt vad gäller garage-porten på övre p-
däck som är vattenskadad.
Mikro skall köpas in till stora lokalen. 
Golvet är nybonat och nya saftglas är inköpta.

9. Övriga frågor
Plank på städdagen som är ruttna: Catharina, Håkan, Jonas. Vi tar dem till hösten.
Lån förfaller i september. Vi bestämmer på nästa möte vad vi gör med det.

Föreningens hemsida finns på:    www.lillhagsvagen.se
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10. Nästa möte
28/8 19.00 hos Catharina.

11. Mötets avslutande
Catharina förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet Justerat

_____________ _____________
  Kjell Kernen Monica Eriksson

Aktivitetslista

Aktivitet Ansvarig Status 
2006-3-2 Fortsatt arb. med ev. övertagning av lån/fastigheter Kjell/Catharina Pågår

2007-9-1 Ideer, förbättringar o planering av föreningens mark Lotta Pågår

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

2008-2-2 Hotellbygge vid badet Kjell Klar
2008-4-1 Kristina tar fram förslag på buskar Kristina Pågår

Föreningens hemsida finns på:    www.lillhagsvagen.se


