
Sammanträdesgrupp   Plats  Datum 
Styrelsen  Styrelsemöte nr 435 Hobby-tvätt 2  2019-08-20
  
  
 

Närvarande 
Pieter Wezeman, 86  
Kristina Labañino, 22 
Birgitta Berggren, 167 
Tommy Berggren, 167 
Constantin Vencu, 79 
Nitish Chowdhury, 245 
Lilian Brissman, 131 
Jost Beerman, 109 
Asif Masud, 209  
 

Frånvarande 
Asma Zahid, 209 
Sinikka Honkala, 187 
Pablo Cassano, 39 
 
 
 
 
 

Kopiemottagare 
 

 
 

Dagordning 
 

1. Mötet öppnas. 

2. Fastställande av dagordning. 
3. Val av justeringsman jämte ordförande justera protokollet. 
4. Protokoll från föregående styrelsemöte. 
5. Medlemmar som ej betalar sin medlemsavgift 
6. Säkerhet garage.  
7. Nya utemöbler/upprustning hobbylokaler  
8. Stoppstenar och bommar 
9. Underhålls- och investeringsplan 
10. Planering städdag 
11. Rapporter från områdesansvariga  
12.Beslut 
13.Övrigt. 
14. Nästa möte 
15. Mötet avslutas. 
 

 
 
Protokollfört av: Jost Beermann 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
 
 
____________________________ __________________________ 
Pieter Wezeman   Constantin Vencu 
 
 



 

1. Mötet öppnas. 
 
2. Fastställande av dagordning. 

 
3. Val av justeringsman jämte ordförande justera protokollet: 

 - Protokoll. Jost 
 - Justering: Constantin 
 

4. Protokoll från föregående styrelsemöte. 
 
5. Medlemmar som ej betalar sin medlemsavgift:  

- Kronofogden kommer inte anta ärendet gällande medlemmar som ej betalar 
avgiften. 
- Styrelsen är överens om att fortsätta med dessa ärenden till Tingsrätten (Kostnad för 
Advokat) 

 
6. Säkerhet garage: 
 - Belysning 

- Constantin: presenterar 3 stycken offerter för anpassad belysning 
- Styrelsen beslutar att just nu inte accepterar offerterna för ny 
belysning 
- Styrelsen tar beslut om att ta in offerter 2-3 offerter för vitmålningen 
av alla 3 garage invändigt (Constatin) 

 - Elektroniskt lås: 
  - Offerten har tagits fram och gåtts genom 
  - Styrelsen tar beslut om att för tillfället inte antar offerten 

- Tommy tar in offerten för att byta till kopieringsfria lås istället 
 

7. Nya utemöbler/upprustning hobbylokaler (Asma). 
- Offerten för renovering / uppfräschning gås genom och beslut tas att lämna beslutet 
om renoveringen till beslut till Årsstämman i samband med budget för kommande året 
- Styrelsen tar beslut om att det från och med när lokalen är renoverade tas ut en 
Deposition som erhålls tillbaka vid återlämnandet av nyckeln inom 2 arbetsdagar efter 
hyrdagen förutsatt godkänt inspektion av lokalen. 
Utemöbler kan ej diskuteras då Asma inte närvarar. 

 
8. Stoppstenar och bommar:  

- Vilka stenar ska flyttas (några medlemmar har klagat), har vi pengar att placera fler 
bommar redan nu? 
- Raines ska flytta en del stenar på sidan, vilket Lilian beställer från Raines. 
- Gällande bommar kommer det göras en plan och beslut om dessa ska tas bom för 
bom vid kommande Årsstämma.  

 
9. Underhålls- och investeringsplan:  



 - Pieter har skapat en fil för långsiktig planering av investeringar 
 
10. Planering städdag 
 - 26.10.2019 

- Container: Pablo i samarbete med Jost 
- Sopningen: Pablo i samarbete med Jost 
- Jost köper hos Snabbgross 
 - extra lök 
 - extra korv 
- Lilian informerar via ÅrhusNytt 
 

11. Rapporter från områdesansvariga  
 Raines: 

- Samarbete med Raines ifrågasätts på grund av servicenivån 
- Samarbetet med Raines ska sägas upp innan december (uppsägningstid) 

 - Ny upphandling ska inledas efter uppsägningen av Raines 
 

12. Beslut 
- Se respektive punkt ovan. 

 - Skärm på kontoret på väggen ska köpas (Jost och mejlar Pieter) 
 - Ny Dator samt skärm (Jost letar och mejlar till Kristina) 
 - Gruppavtal TV/Bredband: 

- Föreningen kommer att uppmana medlemmar att fundera om dem 
kan ställer upp med att skapa en ekonomisk förening som kan sluta ett 
nytt gruppavtal för TV/Bredband för intresserade 

 - Pablo ska ta in offert för brandlarm för alla tre garage 
  - inkl. brandinspektionen i samtliga garage 
 - Inspektion av lekplatserna ska beställas (Pablo & Jost) 
13. Övrigt. 
 - Takinspektering ska diskuteras vid kommande Styrelsemöte 

- Appen ”Tyck till” Stockholms kommun ska laddas ner och felanmälan gällande 
offentliga väger ska göras ditt. 

 
14. Nästa möte 

Tisdagen den 22.102019 – kl. 19:00  
 
15. Mötet avslutas 
 


