
Styrelsemöte 2019:3

Datum 20190522, plats Handarbetsvägen 9

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

1. Möte öppnades av Elisabeth Hornberg.

2. Genomgång av dagordning.

3. Genomgång av föregående protokoll. 

4. Ekonomi
Alla hushåll har betalat föreningsavgifterna. 

Snöröjningsfakturorna kommer regelbundet in efter snöröjning vilket skapar kontinuitet, det 
saknades tidigare. Fakturorna motsvarar prognosen av avsatta pengar för snöröjning.

Jord och gräsfrö är inköpta av Gunilla Grumstedt. Gunilla har sått i slänten vid norra parkeringen.

Lekplatsfonden är 72 543 kr
Garagefond är 499 259 kr
Underhåll gator är 322 538 kr

5. Hemsidan
På hemsidan finns nu upplagt en blankett som ska fyllas i vid inköp.

Information om stegen som finns vid norra sophuset och vem som har nyckel kommer finnas på 
hemsidan inom kort.

6. Parkeringsplatserna 
De nya parkerings är snart klara. Plankan som ska markera parkeringsplatser mot garagen 
kommer monteras fast men inte fullt ut pga av framtidens renovering av garagen. 

Markering av parkeringsplatserna diskuterades och offerter tas in. 
Beslut: Genomföra markeringar på parkeringsplatserna både norra och södra.

Numrering av parkeringsplatser diskuterades. 
Beslut: Vi avvaktar med numrering.

Diskussioner om gästparkeringarna. Gästparkeringarna är först och främst till kedjehusens gäster 
men målet är att få bort bilar från gatorna. Om det finns lediga platser kan även radhusens gäster 
nyttja parkeringarna.

Vid sista styrelsemötet för året 2019  kommer vi utvärdera hur ovanstående fungerar.

7. Farthinderna placeras ut vid norra gatan i helgen den 26/5-27/5. De södra farthindren placeras 
ut efter att renovering av parkeringen är färdig.



8. Garagen
Garagen diskuterades inför renoveringar. Diskussioner fördes om hållbar renovering för framtiden, 

För renovering ska kunna genomföras krävs det ett beslut från stämmöte/årsmöte.

Garage gruppen har kallat till möte för att diskutera garagens renovering 5/6 kl 19.00 i lekparken.
Förslag för renovering arbetas fram av gruppen.

9. Lekplatsen
Renovering av staketet vid lekplatsen kommer att ske inom kort. 

Sittmöbler kommer i mitten av juni.

Babygungan till lekplatsen diskuterades. 
Beslut: Inköp av babygunga.

10. Folder för nyinflyttade diskuterades. Katarina skickar ut ett utkast som alla kan läsa och lämna 
feedback på. Foldern formges av Maria och Katarina och visas vid nästa styrelsemöte.

11. Träd vid parkering.
Ett träd har flyttats vid renoveringen av parkeringsplatserna södra och behöver vatten för att 
återhämta sig. 
Beslut: Elisabeth köper in två akutvattenpåsar för att rädda trädet.

12. Grannsamverkan 
Grannsamverkan diskuterades. 
Beslut: Håkan och Hamdi tar fram mer information till nästa styrelsemöte.

13. Gräsytorna mellan kedjehusen diskuterades. 
Beslut: Vi fortsätter som tidigare där alla klipper gräset utanför sitt hus. 

14. Anslagstavlor till sophusen.
Kostnadsförslag diskuterades. 
Beslut: Två anslagstavlor inköps som ska fästas på ytterdörrarna på sophusen.

15. Nästa styrelsemöte hos Katarina den 10/9 kl 19.00 Handarbetsvägen 96

16. Mötet avslutades av Elisabeth Hornberg

Ordförande Sekreterare

Elisabeth Hornberg Maria Franzen


