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Protokoll fört vid styrelsemötet den 20 maj 2012 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Åse Olsson, Mats Hagberg, Lars-Inge Carlsson, Tomas Beillon garage SV, Pia Lysberg, Sanna 

Hillman,  Lilian Widheden garage SO, Björn Hervik garage NO 

 

 

  

§1 Genomgång av föregående protokoll  

Sekreteraren läste upp detta.  

 

§2 Uppföljning städdagen 

Bra deltagande. Alla områden fungerade bra. 100 koppar  kaffe kokades men det saknades saft 

till barnen. Fråga om räkningen när det gäller färgen när det gäller upprustningen av garagen. 

Föreningen står för färgen men materialet får respektive garage/carportsägare stå för förutom det 

material som är föreningens gemensamma så som låga staket, el m.m. 

 

§3 Rapport från lekplatskommittén 

 Inventering är gjord om renovering och inköp till våra lekplatser. De har tagit fram 

önskemål men det blir kostsamt. Kanske kan vi börja med en lekplats i år men vi inväntar 

tills vi får fram en färdig offert för asfalteringen och gör en avstämning mot vår 

ekonomi innan vi beslutar om att börja med renovering och inköp till lekplats. 

  

§4 Asfalteringsprojektet 

Asfalteringsgruppen har haft en genomgång av vad som skall asfalteras. Då upptäcktes att vi inte 

har fått med asfalteringen av grusparkeringarna i samband med bygglovsansökan. Även typ av 

asfalt på dessa parkeringar är odefinierat och behöver beslutas. Detta kommer att lösas och efter 

det kommer ny jakt på offerter att starta. 

 

§5 Offert målning klubbhuset 

Åse har fått offert från 1 av de 2 förfrågade. Vi behöver fler innan vi kan ta beslut. 

 

§6 Diskussion om en ev. extra stämma med anledning av byggnaden av "sophuset" i SV 

Det finns idag inget tillstånd om att använda föreningens gemensamma mark utan detta måste 

först godkännas. Vi beslutar att ta upp frågan på nästa årsmöte för att få fram ett demokratiskt 

beslut. Inget bygge får starta förrän årsstämman har tagit ett beslut i frågan.   

 

§7 Övriga frågor 

Stegupphängning för garageområde NO behöver flyttas, förslagsvis på ostsidan på carportarna. 

Detta skulle innebära att vi får ytterligare en p-plats i garaget. Björn skriver ihop lite information 

och en förfrågan till carportsägarna om detta är OK. 

Garagebelysning runt vissa garage existerar inte och ger ibland vissa problem under den 

mörkare årstiden. Vi väntar till september med att kolla detta när det börjar bli mörkt igen om 

det behöver kompletteras och i så fall var. 

Snöskottningsmöte ihop med Niklassons kommer i september för att eventuellt komplettera med 

mer vägar för skottning. 

  

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet:___________________  Justeras: _____________________ 

  Lars-Inge Carlsson                  Åse Olsson 


