
 

 

 

Styrelsemöte 2019:4 
 

Datum 20190910, plats Handarbetsvägen 96 
 

Närvarande: Elisabeth Hornberg, Hamdi Hajdari, Staffan Jacobsson och Katarina Molin. 
 
1. Mötet öppnades av Elisabeth Hornberg. 
 
2. Vi gick igenom protokollet från föregående styrelsemöte 2019:3. 
 
3. Ekonomi 
Följande fakturor har betalats: 
Anläggningen av ny parkering (133 114 kr). 
Målning av p-platser (2 025 kr). 
Snäppram till sophus (1 662 kr). 

Fakturor för sopavgiften är utdelade. Styrelsen önskar att den som betalar skriver fakturanummer 
och inte husnummer på fakturan. 

Alla inköpsbeslut bör anges i protokoll, utläggen kan inte ersättas om det inte finns underlag.  

4. Hemsidan 
Katarina ska lägga ut de protokoll som saknas. 
 
5. Parkeringsplatserna 
Intrycket är att det fungerar bra med de nya p-platserna. Färre bilar står nu på gatan. Skyltar är på 
gång till parkeringarna. Målning av p-platser är utförd på norra sidan, men man väntade med att 
måla parkeringarna på södra sidan eftersom det var för smutsigt där. Hamdi kommer att ansvara 
för att det städas där och kontakta firman igen när det går att måla. När linjerna målas på södra 
sidan ska även trasig asfalt lagas. 
 
6. Kedjehusens gästparkeringar 
Ska utvärderas vid vårt sista möte 2019. 
 
7. Blomsterlådorna/farthindren  
Det förekommer att bilar parkeras precis bakom eller framför en blomlåda vilket försvårar 
framkomligheten. Staffan ska prata med de berörda.  
 
8. Lekplatsen 
Hamdi ska låna Staffans släp och hämta sittmöblerna.  
Babygungan följs upp på nästa möte. 
 
9. Foldern för nyinflyttade/boende i vår förening 
Maria och Katarina har gjort ett förslag till en folder som först ska delas ut till alla hushåll men i 
fortsättningen till nyinflyttafe. Vi gick igenom foldern och kom med några ändringsförslag som 
Elisabeth kommer att lämna till Maria efter mötet.  
 
10. Renoveringen av radhusens garage 
I juni hölls ett informationsmöte om detta, inga beslut är ännu tagna. 
 
 
11. Höstens städdag  



 

 

Det beslutades att städdagen blir 28/9 kl 10. Vi gick igenom en att göra-lista inför dagen. Katarina 
anslår datumet på hemsidan samt på föreningens anslagstavlor. Katarina beställer även två 
containrar för trädgårdsavfall. Elisabeth ska prata med Gustav om korvgrillningen.  
 
12. Övriga frågor  
Det är stopp i brunnarna på södra parkeringen. Detta felanmäldes till kommunen under mötet.  
Sedan tidigare är även den lösa stolpen längst ner på norra interngatan felanmäld. 
 
Följande frågor ska tas upp igen vid nästa möte då fler väntas närvara: 
•Plan för byte av armaturer. 
•Plan för förnyelse av lekparken. Hamdi ska undersöka om det går att få bidrag till lekparken från 
kommunen. 
•Grannsamverkan. 
•Undersöka möjlighet till gästparkering vid norra sophuset. 
 
 
13. Nästa styrelsemöte bestämdes till 15 oktober kl 19 hos Elisabeth på Handarbetsvägen 48. 
 
 
14. Mötet avslutades av Elisabeth Hornberg 
 
 
 
 
Ordförande        Sekreterare 
 
 
 
 
 
Elisabeth Hornberg       Katarina Molin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


