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Protokoll fört vid styrelsemötet den 8 september 2013 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Åse Olsson, Mats Hagberg, Lars-Inge Carlson, Gustav Wikemark garage NV, Ann 

Lindberg garage SV, Annika Henriksson garage NO, Sanna Hillman lekplatskommittén 

 

 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Sekreteraren läste upp detta 

2. Ekonomi 

Vi har 196 000:- i kassan och 8000:- i utgifter i september. 

3. Lekplatskommittén 

Sand till städdagen och nät över sandlådan beställs. Underlag runt om resten av 

lekplatsen behöver köpas in. Zätaplattan kanske har någon bra grussort? 

4. Klubbhusrenovering 

Mats Eggers organiserar men det har inte hänt något under sommaren. Ställning 

är ordnad.  

Områdestavlan på gaveln, ska den vara kvar? Vi behåller den. 

Ska träden vara kvar som skymmer tavlan? Vi klipper ner oxlarna. 

Garageportarna har vi fortfarande inte fått något pris på. Vill de inte sälja några 

till oss? 

5. Uthyrning av klubbhuset 

Uthyrning: När blir barn vuxna egentligen?  

Klockan 12:00 till 12:00 nästa dag räknas som vuxenfest och kostar 250:-. 

Barnkalas kostar 50:- för en halvdag och nyckel ska återlämnas samma dag. 

Det gör att man eventuellt kan ha både ett barnkalas och en vuxenfest samma 

dag om de hyrande gör upp om detta. 

Det är bara boende på Dona som får hyra. 

Åse renskriver lappen och skickar ut den. 

6. Städdagen 

Samma upplägg som i våras. Det blir inte så mycket att göra i höst förutom 

stäppen. 

7. Donas hemsida 

Det har tyvärr inte funnits tid att lägga på detta ännu. 

8. Övrigt 

Snöröjningen: Hittills har kostnaden inte varit så stor i år. Delvis beroende på 

att det kom fel snöröjare vid ett tillfälle. Åse förnyar kontraktet med 

Maskinringen. 

 

Parkeringsplatserna: Många frågor har uppkommit. Att parkera en husbil på en 

parkeringsplats innebär inte att man kan stanna och campa där. Förslag om att 



ge 2 nya platser till hemtjänsten för att de inte ska blockera boendes bilar. 

Samverkan fungerar ibland dåligt eftersom inte alla känner ansvar för vårt 

område. Någon utomstående har använt vårt område vid uppställningsplatserna 

för att parkera sin husbil under sommaren. Åse har funderat  på om man ska 

asfaltera uppställningsplatserna och göra riktiga rutor för bilar och att alla 

hushåll får var sin extra plats förutom sin carport eller garage. Då får varje 

fastighetsägare ansvara för sin extraplats och om någon ställer sig på någons 

uppmärkta plats så får man själv agera polis.  

 

Besked från Vattenfall att vårt elavtal går ut sista september. Nytt förslag på 

avtal kommer från dom. 

 

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet:________________________ Justeras:______________________ 

     Lars-Inge Carlson               Åse Olsson 

 


