
 

                                                                  

 

 
Kallelse till Styrelsemöte i Århus Samfällighetsförening 

Tisdagen den 22 oktober 2019, kl. 19:00 H/T 2 

 

 

Styrelsemöte nr: 438 

 

Förslag till dagordning: 
  

1. Mötet öppnas. 

2. Fastställande av dagordning. 

3. Val av justeringsman jämte ordförande justera protokollet. 

4. Protokoll från föregående styrelsemöte. 

5. Säkerhet garage 

6. Nya utemöbler/upprustning hobbylokaler (Asma/Constantin). 

7. Stopstenar och bommar: utkast proposition (Lilian) 

8. Underhålls- och investeringsplan 

9. Städdag 

10. Rapporter från områdesansvariga  

11. Beslut 

12. Övrigt. 

13. Mötet avslutas. 

 

Kallelse till ordinarie ledamöter och suppleanter 

 

Ordinarie   Århusgatan   Närvarande 

Pieter Wezeman  86  Ja 

Constantin Vencu  79  Ja 

Sinikka Honkala  187  Ja 

Kristina Labañino  22  Ja 

Birgitta Berggren  167  Ja 

Tommy Berggren  167  Ja 

Jost Beermann  109  Ja 

Suppleanter 

Pablo Cassano  39  Nej 

Nitish Chowdhury  245  Nej 

Asif Masud  209  Nej 

Asma Zahid  209  Nej 

Lillian Brissman  131  Ja 

 

 

 



 

                                                                  

 

 

1. Mötet öppnas. 

Pieter öppnade mötet. 

2. Fastställande av dagordning. 

Dagordning fastställdes. 

3. Val av justeringsman jämte ordförande justera protokollet. 

Jost utsågs till justeringsman. 

4. Protokoll från föregående styrelsemöte. 

Godkändes. 

5. Säkerhet garage 

Constantin tar in offerter för målning inne i garaget för att få ljusare 

upplevelser först på våren. Gröna garage behöver ingen mer belysning, utan 

ljusare väggar.  

Pablo kommer att se över brandsäkerhet i garagen med en konsult med 

avseende på brandsläckare och brandfiltar mm. 

Tommy har kollat behovet av byte av icke-kopieringsbara garagenycklar, 

cylindrar, en nyckel per parkeringsplats cirka 30 tkr. Tommy beställer 5 extra 

nycklar per garage.  

6. Nya utemöbler/upprustning hobbylokaler (Asma/Constantin). 

Pablo har beställt besiktning av lekplatser utifrån säkerhetskrav. 

7. Stopstenar och bommar: utkast proposition (Lilian) 

Upprättning av vägbommar resp vägstenar. Lillian har skrivit proposition för 

resp förslag. Exakta vägar/platser behöver kollas mot detaljplanen. Frågan tas 

upp nästa gång. 

8. Underhålls- och investeringsplan 

Tas upp nästa gång. 

9. Städdag 

Jost beställer för servering, Pieter säkrar att parkering får göras på Århusgatan 

utan risk för böter. Pieter och Jost beställer containerna och sopningarna. 

Gröna sopsäckar finns. 

10. Rapporter från områdesansvariga  

Lillian har genomgång med trädgårdsmästaren om vad som behöver göras 

inför vintern.  

Tommy har målat elskåpet utanför garaget. 

Birgitta en parkeringsplats ledig i november.  

Kristina håller på med fakturering. 

Pieter kronofogden pågår. 

11. Beslut 

Tommy ska beställa byte av cylindrar, icke-kopieringsbara nycklar, en nyckel 

per parkeringsplats samt 5 extra per garage som reserv. 

Lillian informerar om när detta görs och när man kan hämta nycklar från 

kontoret på måndagar. 



 

                                                                  

 

Beredning av städdag enligt arbetsfördelning. 

Lillian och Pieter inventerar platserna och områden som inte tillhör 

fastigheten men används för andra syften, lagerplats etc.  

Asma kollar vad som finns i vår webbplats, kontaktar Blåhuset för att be 

listan över fastigheternas färgkoder och se till att vi ökar vår information om 

dessa regler. Vi ska informera regelbundet om vilka nyheter finns. 

Pieter ska säga upp kontraktet med Raines för att kunna upphandla på nytt. 

Tak besiktning tas upp nästa gång. 

12. Övrigt. 

Raines har hört av sig om problemet att fåglar sprider skräp från 

papperskorgarna vid garagen. Kristina kollar om det finns andra bättre 

modeller för papperskorg. 

13. Nästa möte tisdagen 19.11 kl 19.00 

 

14. Mötet avslutas. 

 

 


