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Protokoll fört vid styrelsemöte 20220918 

Plats:  Klubbhuset 

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

Lindebäck 

 

Dagordning 
 

Mötets öppnande 

Gert-Ove förklarar mötet öppnat 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

Genomgång av föregående protokoll 

• Parkeringsproblemen har varit färre under sommaren men det finns fortfarande några som 

har problem med att hitta rätt med sin bil.  

• Lars har sökt Peter Lagrell flera gånger angående slukhålet utan att lyckas men han ska 

fortsätta jaga honom. 

• Trots märkning av brevlådorna så lyckas posten ibland ta fel på både gata och nummer. Det 

kan va barnsjukdomar. 

• Däck till gungan saknades när Christer letade. 

Ekonomirapport 

• 843771:- finns det i kassan för tillfället. 

Skatteverket har bestämt att samfälligheter är momspliktiga från 1/1 2023. Detta gör att man 

måste ändra bokföringsmetod till faktureringsmetoden. Men vi väntar med att anmäla oss. 

Rapport från lekplatskommittén 

• Allmän rensning av ogräs. Men det behöver kompletteras med sand bland. Gert-Ove pratar 

med Ellen om hon kan göra en inventering ihop med Axelsson. 

Inför underhållsdagen 24 september 

• SV - Vanligt underhåll såsom ogräsbekämpning med mera. Kullen, rabatter, parkeringen. 

• SO - Vanligt underhåll såsom ogräsbekämpning med mera. Röja runt garaget. Olja lekplatsen. 

• NV - Vanligt underhåll såsom ogräsbekämpning med mera. Lite rensning på fotbollsplanen. 

• NO - Vanligt underhåll såsom ogräsbekämpning med mera.  

Elbilsladdningen 

Vi hade Granitor på besök den 16/9 -22 där vi tog upp lite olika frågor. Efter rundvandring 

konstaterades att enkel-laddare är den bättre lösningen. De kommer att kolla upp vad Easee-



systemet kostar jämfört med CaCharge och sedan väljer vi den mest ekonomiska lösningen. 

Detta innebär att vi behöver en ny offert. Det blir också en översyn över befintlig el mot 

löpande räkning om något behöver åtgärdas. 

Övriga frågor 

• Hur gör vi med skötseln av området när de boende blir äldre och äldre, husen blir 

uthyrda eller husen blir sommarhus? Detta kommer att bli ett problem vad det lider. 

Detta gäller både städdagar och snöröjning. 

 

 

Nästa möte 20/11 

 

Vid protokollet: ________________ Justeras: ________________  

 Lars-Inge Carlsson                 Gert-Ove Forsberg  

 


