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AU-möte hos Mats då han inte kunde vara med på ordinarie styrelsemöte 16 november 2014 

Närvarande: Mats Hagberg, Åse Olsson, Lars-Inge Carlson 

 

 

 

Dagordning: 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Sekreteraren läste upp detta 

 

2. Aktuell ekonomi  

Finns under punkt 7 nedan 

 

3. Lekplatskommittén  
Katt-nät till den nya sandlådan (som tillverkats av boende på Dona) på lekplatsen i NO behöver 

beställas. Lämpligt tillsammans med sand till underhållsdagen våren 2015.  

Gruset hamnade på stäppen istället då åsikter om att det var fel sorts grus gjorde att inkom från en 

boende. Vi avvaktar med dämpade underlag då det behövs betänketid och underlagsplattor i gummi är 

dyrt. Förslag på vad som kanske kunde sättas upp på den sista lekplatsen. Klättervägg, någon form av 

balansbom och nedfälld studsmatta finns som förslag. C:a 50 000:- i max investering att kalkylera med 

inför budgeten. Detta skulle kunna tas upp på årsmötet men även diskuteras på nästa styrelsemöte. 

 

4. Klubbhusrenovering 

Det behövs en dörrstopp till en av dörrarna på utsidan. Nästa grej är att byta ut en del trä runt 

spolplattorna.   

 

5. Uthyrning   

Funkar bra med aktuellt upplägg. Pia fixar ny kalender för 2015.   

 

6. Snögruppen 

Snögruppen har kontakten med snöröjarna. 

 

7. Rapport från AU 

1. Aktuell ekonomi 

Enligt plan, 132 347:-. Belysning har beställts för att komplettera svarta ytor mot stäppen från 

garage NO. Skylt för vinterns parkeringsförbud vid vändplanen inköpt. 

2. Förberedelse propositioner 

Namnändring från städdag/vecka till underhållsdag/vecka. Garageansvarig utses i varje 

garageområde alternativt rullande schema. Avgiften för att inte deltaga föreslås höjas till 1 000:- 

per tillfälle. Garageansvarig bör också vara fri från årsavgift. Åse skriver en proposition om 

detta.   

Uppställningsplatserna. Mats skriver ihop en proposition om dessa.  

3. Årsavgiftens höjning 

Vi får ett negativt resultat i år jämfört med föregående år. Delvis på grund av hög 

snöröjningskostnad under januari. En tanke om att höja avgiften till 2 800:- för att kunna få in 

mer kapital till kommande upprustning i området. 

 

  



8. Lekplats/klubbhuskommitté 

 

9. Övrigt 

Åse ska gå igenom dokumentet ”Roller inom Samfälligheten” för att göra eventuella justeringar. Bland 

annat att protokollen skickas på mail och så skippar vi anslagstavlorna. 

 

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet:________________________  Justeras:______________________ 

Lars-Inge Carlson                Åse Olsson 

 

 


