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Protokoll fört vid styrelsemötet den 7 september 2014 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Åse Olsson, Lars-Inge Carlsson, Mats Hagberg, Ann Lindberg SV, Michael Henriksson 

NO, Fredrik Hermansson SO, Sanna Hillman och Pia Lysberg, Lekplatskommittén 

 

 

  

1 Genomgång av föregående protokoll  

Sekreteraren läste upp detta.  

 

2 Ekonomirapport  

Det finns idag i kassan 158 000: -.  

 

3 Rapport från lekplatskommittén 

Planer inför hösten? Det har kommit väldigt mycket ogräs på lekplatserna som behöver 

rensas bort. Det är mycket kattbajs i de lekplatser som har den finare sanden. Förslag på att 

byta till grus även där. Vi beslutar att byta ut till grus nu i höst. De får i uppdrag att titta 

över resten av lekplatserna inför nästa år till nästa styrelsemöte. Pia och Sanna kontaktar 

Stefan Nohlblad om gruset.  

Förslag på kommande detaljer till lekplatserna: Klättervägg. Linbana kostar 44 000: - plus 

moms och frakt.  

  

4 Rapport från klubbhusrenoveringen 

Nu är det bara västergaveln kvar. Den ska de börja med å det närmaste. Allt annat är 

åtgärdat. 

 

5 Stäppen/ängen 

Flera kan tänka sig att vara med och sponsra om det bara blir färdigt någon gång. Stefan 

jobbar febrilt med alltihop.  

 

6 Snöröjningsgruppen 

Vi måste börja fundera på hur vi ska hantera snöröjningen inom området. Posten, 

sophanteringen, hemtjänsten, räddningstjänst, ambulans måste kunna komma fram. 

Ordf. har kontaktat kommunen med förfrågan om att fortsätta hjälp med snöplogningen 

biten in på området men det måste finnas möjlighet att vända på vändplanen. Den blir alltså 

inte OK att parkera där vintertid. Vi får sätta upp en informationsskylt om detta i höst. 

Snöröjningsgruppen Lennart Andersson SO, Sven-Åke Ulleryd SV, Dag Engström NV och 

Tone Kvåle NO kommer kolla runt med ett antal bolag inklusive HSB. Baserat på vad vi 

får för offerter så får vi ta beslut då många äldre på området börjar få problem med den 

egna snöröjningen. Ta upp detta på garageområdesmötena. 

 

7 Uppföljning från ansvar/uthyrning av klubbhuset 

Det har fungerat bra med nuvarande lösning. Annika önskar att om Pia är borta under 

längre tid att hon då lämnar över kalendern så att de kan se vem som kommer näst om 

frågan uppkommer. 



 

8 Inför städdagen 27 september 

Viktigt att få in synpunkter från garagemötena innan städdagen om vad som behöver göras. 

Den 13:e ska utskicket gå ut så garagemöten ska alltså hållas innan dess.  

Nämna idén om snöröjningen på de mötena. 

 

9 Donas hemsida 

 Vi behöver uppdatera med mer info på sidan. 

 

10 Övrigt 

Om den garageansvarige inte kan komma på ett styrelsemöte så måste man se till att någon 

annan kan komma från resp garageområde istället. Förslag, kommande 

garageområdesansvarige kan i så fall vara stand-in. Detta är lämpligt att också ta upp på 

garagemöten. 

Åse nämner att på grund av ökat ansvar så bör hela styrelsen befrias från  årsavgiften. Vi 

får fortsätta diskutera detta nästa styrelsemöte. 

  

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. Nästa styrelsemöte är den 16/11. 

 

 

Vid protokollet:___________________  Justeras: _____________________ 

  Lars-Inge Carlsson                  Åse Olsson 

 

 


