
Styrelsemöte 2019:2

Datum 20190325, plats Handarbetsvägen 33

Närvarande: Elisabeth Hornberg, Gustaf Jedland, Maria Franzen, Håkan Bohm Dalström, Lars 
Fall, Staffan Jacobsson, Hamdi Hajdari och Katarina Molin.

1. Möte öppnades av Elisabeth Hornberg.

2. Genomgång av årsmötets protokoll. 

3. Diskussion om antal ledamöter i föreningen.

4. Ansvarsområden i styrelsen 

Ordförande - Elisabeth Hornberg
Vice ordförande - Gustaf Jedland
Kassör - Håkan Bohm Dalström
Sekreterare - Maria Franzen
Ansvarig hemsidan - Katarina Molin
Ansvarig garageombyggnad sammankallande - Lars Fall
Ansvarig lekplatsen - Lars Fall
Ansvarig sophusen - Gustaf Jedland

5. Ekonomi
Lagning av låset sophusets norra kostade 2200 kr
Faktura för snöröjning har inkommit och den stämmer med den summan som var avsatt i 
budgeten.
Fakturor för samfälligheten har gått ut till alla hushåll.

6. Lars Fröjdlund och Gunilla Grumstedt sitter i valberedningen och Gunilla Grumstedt är 
sammankallande.

7. Digitaliseringen av föreningens dokument diskuterades. 
Beslut: Protokoll från styrelsen publiceras på hemsidan och anslås i sophusen.
Dagordning mailas till styrelsen.

8. Parkeringen vid Norra diskuterades.
Sista halvan i april startar utbyggnaden.
Lars och Staffan meddelar alla berörda när arbetet med parkeringen startar.
Staffan tar in offert för asfaltering av delar av nya parkeringen.
Belysningen diskuterades 
Beslut: Elisabeth tar reda olika typer av belysningar.
 
9. Parkeringstillstånd för gästparkeringarna diskuterades. Beslut tas efter utbyggnaden av 
parkeringarna norra är färdigställd.

10. Beslut: Städdag 4 maj kl 10.00-12.00.  Maria anslår det städdagen.



Arbetsuppgifter:
Vårstäda rabatter
Rosor i slänten vid södra parkeringen
Klippa träden vid boulebanan
Besikta lekplatsen
Rensa lekplatsen
Klippa fläder
Sopa parkeringarna
Städa soprummen
Buskarna runt soprummen ska klippas samt rensa vid gästparkeringen
Rensa vid och runt garagen 

Att fixa inför städdagen:
Katarina beställer container
Maria anslår
Gustaf och Lars köper korv, festis, kol och tändvätska
Gustav och Hamid tar ut grillar 
Gustaf köper jord och tar hjälp av Gunilla att köpa in blommor.

11. Lekplatsen utemöbler diskuterades. Vi tittade på två alternativ.
Beslut: Vi avvaktar inköp då vi kanske kan få en bänk till lekplatsen.

12. Stängsel på lekplatsen diskuterades, vi väntar på offerter.

13. Informations bladet för nyinflyttade diskuterades. Katarina reviderar dokumentet samt skickar 
ut dokumentet igen för översyn.

14. Inköp av ny gemensam gräsklippare diskuterades. Beslut: Håkan köper in en ny. 

15. Förpacknings container diskuterades. Styrelsen uppmanar att inte slänga kartonger av 
wellpapp i våra sophus. Beslut: Lars gör en skylt. 

15. Beslut: nästa styrelsemöte 22 maj kl 19.00 Handarbetsvägen 9. 

16. Mötet avslutades av Elisabeth Hornberg

Ordförande Sekreterare

Elisabeth Hornberg Maria Franzen




