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Protokoll fört vid styrelsemöte 20210905 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Lars-Inge Carlson, Mats Hagberg, Christer Jönsson. Ljubi Nygren, Lars 

Lindebäck, Ellen Hjelmgren 

 

Dagordning 
 

Mötets öppnande 

Gert-Ove förklarar mötet öppnat 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

Genomgång av föregående protokoll 

• Nycklar till Lars och Christer kvarstår 

Ekonomirapport 

• 824279:- finns det i kassan för tillfället. 

Rapport från lekplatskommittén 

• Det skulle behövas påfyllnad av sand i sandlådorna i samband med städdagen då det var länge 

sedan den fylldes på. 

Inför underhållsdagen 25 september 

• SV – Byte av tak på garage är nödvändigt. Det är svårt att få fram offert då alla firmor har för 

mycket att göra.  

Det finns ett stort hål i marken mellan 2 garage som behöver åtgärdas 

• NO – Underhåll av skottkärrorna behöver göras. 

En del vresrosor behöver kapas ner men vi saknar röjsåg så de får tas på annat sätt.  

Vanligt underhåll såsom ogräsbekämpning med mera. 

• SO - Vanligt underhåll såsom ogräsbekämpning med mera. 

• NV - Vanligt underhåll såsom ogräsbekämpning med mera. 

 

Elbilsladdningen 

Garagens el behöver renoveras oavsett vad vi gör i framtiden. Vi har fått offert från Midroc på 

ungefär 240000:-. Denna ger inget bidrag från naturvårdverket.  

Vi undersöker om det går att få debitering av förbrukad el riktad mot varje hus. Då skulle 

nästa steg vara enklare. 



Vill man då ha en laddbox så sätter man själv upp en och föreningen blir inte inblandad.  

Vi beslutar att elen renoveras till att börja med. 

Gert-Ove med flera kollar mer med Midroc och diskuterar vidare på nästa styrelsemöte. 

Övrigt 

Skyltning vid infarten undermålig enligt Lars. Ljubi tycker att skyltarna borde vara större. 

Överträdelse beivras eller kontrollavgift tas ut borde finnas på en skylt. 

Gert-Ove tar fram ett förslag på vad det skulle kunna stå. 

 

Elsie Sandgren står i kö till uppställningsplatserna. 

 

Nästa möte 21/11 

 

Vid protokollet: ________________ Justeras: ________________  

 Lars-Inge Carlsson                 Gert-Ove Forsberg  

 


