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Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Åse Olsson, Lars-Inge Carlsson, Else Lundbom NV, Anneli Nilsson SV, Anders Axelsson NO, 

Fredrik Hermansson SO, Sanna Hillman, Pia Lysberg 

 

 

  

1 Genomgång av föregående protokoll  

Sekreteraren läste upp detta.  

 

2 Uppföljning underhållsdagen  

Underhållsdag/vecka endast 4-5 hus som inte varit med. Tidigare år ca 15. Vädret var fint och 

alla var positiva och hjälpte till efter egen förmåga.   

 

 3 Ekonomin 

 Saldo 16 maj 317 000 kr (räntan på placeringskonto är 0,12%!) 

Ännu inte klar med koll på vilka som inte betalat årsavgift. Delar ut påminnelser nästa helg 

(brukar kassören göra – dvs över 2 veckor ska ha gått sedan senaste betalningsdatum). 

Fakturor i april-maj bet Mikaels grävtjänst snöröj 8100 kr (9 timmar) och 1400 kr för is/grus-

container. Färg ca 3000 kr o diverse småfakturor ca 6000 kr. 

  

4 Rapport från framtidsgruppens möte 

Se ”Minnesanteckningar från framtidsgruppens möte 5 maj 2015” 

 

5 Rapport "Stäppen/grönområdes" planerna 

Det blev inget möte eftersom arbetet på underhållsdagen gick så bra. Påfyllning av grus kommer 

att beställas och krattas ut under sommaren. 

 

6 Komposten 

Instruktionerna för hur man hanterar komposten verkar inte läsas eftersom de som utnyttjar 

komposten fortfarande inte följer dessa. 

 

7 Stegar och anslagstavlor till området 

Lars-Inge tillverkar någon form av områdesbeskrivning för att besökare lättare ska kunna hitta 

på området.  

 

8 Hemsidan 

 Är uppdaterad. 

 

9 Övrigt 

Parkeringsproblemet får ligga vilande över sommaren så får vi se hur det fungerar. Åse pratar 

med kommunen om vi kan få två hemtjänst/hemsjukvårds-skyltar så att vi kan viga 2 platser för 

dem, en vid klubbhuset och en vid södra änden. 

Anders Axelsson skulle kolla upp fräsning av stubbar.  

Niklas Noréns bygglovsansökan om takkupa/balkong har setts som positiv av de närliggande 

grannarna.  Styrelsen känner inte att den kan säga nej heller. 

 

 

  

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet:___________________  Justeras: _____________________ 

  Lars-Inge Carlsson                  Åse Olsson 

 



 


