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Protokoll fört vid styrelsemötet den 9 juni 2013 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Åse Olsson, Mats Hagberg, Lars-Inge Carlsson, Fredrik Hermansson garage SO, Gustaf 

Wikemark garage NV, Michael Henriksson garage NO, Pia Lysberg, Sanna Hillman 

 

 

  

1 Genomgång av föregående protokoll  

Sekreteraren läste upp detta.  

 

2 Uppföljning städdagen 

Att vårfesten låg dagen innan var positivt då man slapp städa klubbhuset 2 gånger. 

Lågenergilampor behöver kompletteras. Offerten för garagedörrar har fortfarande inte inkommit. 

 

3 Rapport från lekplatskommittén 

 Den nyrenoverade lekplatsen är nästan klar. Sand ska skaffas fram och ett kattnät ska köpas in 

till sandlådan. Att ersätta gruset med ett annat material kostar en hel del om man t.ex skulle vilja 

ha gummimatta. De kommer att fortsätta att titta på detta. 

 

4 Renovering klubbhuset 

Projektgruppen har undersökt klubbhuset och det var inte så farligt som det från troddes. 

Vindskivorna, dörr, gaveln mot väster, målning mm. Detta gör att kostnaden inte blir så stor. De 

ska snart börja arbeta på detta. 

 

5 Rapport från "Stäppen/grönområdes" planerna 

Väderbeständiga växter på förhöjningen m.m. Buskar m.m skulle kosta ungefär 6000:-. Stefan 

Nohlblad kan fixa fram stenar och annat tungt material. Kostnadsförslag på det har inte kommit 

in ännu. Att börja med stenarna påhöststäddagen och att ta planteringen på vårstäddagen. 

 

6 Bygglov  

 Ulleryds bygglov, inga invändningar. 

Robertssons bygglov, stadsarkitekten har inget att invända men vad säger vi. Vi säger nej till 

liggande panel. Robertsson provmonterar i trädgården.  

 

7 Hemsidan 

 Lars-Inge och Fredrik strålar samman för att få fram en ny sida. 

 

8 Övriga frågor 

 Parkeringsfrågan inför badsäsongen. Vi behöver tips på hur man ska lösa detta på bästa sätt.  

Det har kommit en faktura till Inga Lundquist på Kajutvägen från Tools. Den ska betalas men 

Inga har inte bott här på flera år. Om man begär faktura, se till att rätt mottagare är registrerad 

och att den står på 30 dagar.   

  

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet:___________________  Justeras: _____________________ 

  Lars-Inge Carlsson                  Åse Olsson 


