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  Ansvarig 
1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 6 läggs till handlingarna utan kommentar. 
 

 
 
Johan 
 

2.  Investeringsprojekt 

 Ny sopanläggning: 
Roland Johansson och Margareta Hedman-Ejdling gick igenom 
aktuell status. 

o Placering av kärl kommer att vara i enlighet med 
enkäten. 

o Utsättning av HSP-kablar vid schaktområdena skall 
göras av Fortum. 

o Diskussion om en fråga skall riktas till gård 6 ang. 
avstånd till sopkärlen. Styrelsen beslutar att följa 
enkätens förslag. Ingen vidare åtgärd. 

o Tre offerter finns inne och utvärdering av dessa pågår. 
o Ambitionen är att kontrakt skrivs före semestrarna och 

installation kan ske under September. 
o Johan kontaktar kommunen, Mats Eriksson, för 

diskussion av pris för sophämtningen.  
o Infobrev till samtliga medlemmar ut under Augusti. 

 
 

 Asfaltering: 
o Kompletteringsasfaltering på Gård 2 och 3 är färdig. 

Faktura på arbetena om ca 25.000 sek har inkommit. 
o Vid entren till 37 f finns en vattensamling, sänka, Peter 

kontaktar SMLBC i frågan. 
o Reparationsasfalteringen återstår, Peter tar förnyad 

kontakt med SMLBC. 
 

 
Anna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter 

3.  Ärendelogg 

 Nya WEB-platsen snart färdig. Delar av Gröna boken återstår. 

 
 
 

4.  Kalendarium 

 Morotsfesten, bokas till 3/9 på Nykrog. Inbjudan måste ut. 
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  Ansvarig 
5.  Ekonomi 

 Avgiftsbetalningar: Total fordran är 5.400 sek. 

 Projektor inköpt till styrelsen för 300 sek. 

 Arvoden skall betalas ut till förtroendevalda. Problem med 
vuxenstyrkan då en aktuell ”laguppställning” ej finns redovisad. 
Johan kontaktar Stefan Ihrner. 

 Infobrev har sänds ut för avgiftshöjning. 

 Faktura kar inkommit från Nordeberg för material till städdagen. 
Mats efterfrågar originalkvitton. 

 Gård 1 önskar ersätta trasig gunga, styrelsen bifaller detta och 
önskar ett kostnadsförslag före beställning.  
 

 

 
 
 
 
Mats 
 

6.  Övrigt 
 

 Hur skall styrelsen agera avseende bygglovsrelaterade frågor. 
Johan kontaktar byggnadsnämnden för att höra om de kan ge 
en anvisning/riktlinjer. 

 Lokalen skall bokas enligt protokoll 4, ansvarig för detta är 
Pelle. 

 Mats tar fram ett standardavtal för att hyra lokalen. Betalning 
skall ske direkt till föreningens konto. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johan Lindgren 

 
 
Johan 
 
 
Pelle 
 
Mats 

 


