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Föreningens hemsida finns på:    www.lillhagsvagen.se 

Närvarande 
Styrelseledamöter: 

Catharina Jaraquemada   
Håkan Norgren 
Kjell Kernen 
Lotta Fernros 
Monica Eriksson 
 

Ordförande 
Kassör 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

Ej närvarande 
Styrelseledamöter: 

Kristina Zuffrey 
Carina Sandgren 
 

Ledamot 
Suppleant 
 

Övriga Deltagare: Christina Norgren 
Gunilla Björkman 
Annika Wellmar 

 
 

       
Tid: Torsdagen 28 Augusti kl. 19:00 
Plats: Lillhagsvägen 33 
  
 

1. Mötets öppnande 
Catharina öppnade mötet. 
 

2. Val av sekreterare 
Monica valdes till sekreterare. 
 

3. Val av justerare 
Kjell valdes till justerare. 
 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Catharina gick igenom föregående protokoll. 
 

6. Genomgång av aktivitetslistan 
 
2006-3-2 Fortsatt arbete med en ev. övertagning av lån/ fastighet. 
Kjell har sökt info. Tidigare angivit tel nr för info om ärendet, borttaget. Kjell 
kontaktar exploateringskontoret för att få fram status.  
 
2007-9-1 Idéer, förbättringar o planering av föreningens mark 
Angående plätten bakom förrådet, föreslår Lotta att fixa gräs. Mötet gav ok för inköp 
av jord och gräsfrön. 
 
2008-1-1 Köpa in stege som går upp till taket  
Ingen info. Catharina kontaktar Jonas. 

2008-4-1 Förslag till buskar framför lekstugan 

Kristina ej närvarande. 
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2008-2-2 Byta/renovera plank m m 

Byta dåliga plank samt sätta upp vindskiva vid 15. 
Lotta kollar med Terje om han kan åta sig arbetet. I så fall får han komma in med 
offert.  
 

7. Ekonomi 
Enligt plan. Inga avvikelser.  
Ett av lånen förfaller i September och måste sättas om. Mötet beslutade att f n  inte 
binda lånet utan att ta rörlig ränta. Catharina kontaktar banken. Läget övervakas 
kontinuerligt. 
 
Fortfarande betalar många avgiften via Pg. Eftersom det är mer fördelaktigt för 
föreningen att få in hyran via bankgiro så  
Vänligen betala in hyran till bankgiro 5746-8407!  
För denna månad räcker inte pengarna på bangirot att täcka utgifterna. Styrelsen 
godkänner att överföring postgiro till bankkonto får ske via kassören, Håkan 
Norgrens, privata konto. Detta för att undvika extra överföringskostnader. 
 

8. Samfälligheten 
- Det har varit inbrott i garage på övre däck. Ingen i vår förening drabbad. 
- Nytt kontrakt för vinterskötseln på gång att tecknas. 
- Ett ungdomsgäng har börjat hålla till i området. Tyvärr har man ägnat sig åt 

festande och en del skadegörelse. 
- Stora råttor har synts kring föreningarna 1, 2 och 4.  

Ställ inte ut soppåsar utanför dörren. Det drar till sig råttor! 
 

- Catharina framförde kritik mot komposten i förening 2. Den sköts illa och drar 
till sig råttor. Detta har diskuterat i samfälligheten och 2an har lovat ta bort 
denna, i samband med sin höststädning 

 

9. Övriga frågor 

9.1 Problem med folk som sneddar över föreningens mark vid 33an 
Catharina föreslog att antingen sätta upp en skylt utanför 33an som visar var 
gångvägen till badet går eller att sätta upp en grind för gången mot förråden. 
Annika/Gunilla tar upp skyltförslaget i samfälligheten. 

9.2 Höststädning 
Lördag 25/10-2008 
Aktiviteter för höststädningen tas uppi ordinarie aktivitetslistan på hemsidan. Alla är 
välkomna med förslag .  
 
9.3 Förslag till tomtförbättringar 
Kjell tog upp en del förslag att göra ytorna kring förrådet mer användarvänliga. 

- Tag bort sandlådan, tag bort fasta installationer bänk, bord + lykta, anlägga 
gräsmatta, flytta bak lekstugan, klippa ner yttre buskraden bakom 27-33. 

Inget beslut togs. Tas upp nästa möte och i samband med höststädningen. 
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Catharina vill ta bort buskarna på kortsidan bredvid 33an. Styrelsen gav ok. Buskarna 
kan användas till förbättringen bakom förrådet. 
 
9.4 Nycklar  
Om någon saknar nyckel till bastun så går det bra att hämta hos Lotta. 
Nyckel till elförrådet finns att hämta hos Kjell. 
 

10. Nästa möte 
Nästa möte planeras till tisdagen den 23/9 kl 19:00 Lillhagsvägen 17 (Kristina) 
 

11. Mötets avslutande 
Catharina tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid Protokollet   Justerat 
 
_____________   _____________ 
Monica Eriksson  Kjell Kernen 
 
Aktivitetslista 
 

Aktivitet Ansvarig Status  

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

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 

2008-4-1 Förslag till buskar framför lekstugan Kristina Pågår 

2008-4-2 Byte av plank m m Lotta Pågår 

2008-5-1 Tomtförbättringar vid sandlådan Kjell Ny 

 


