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0. Mötet öppnas. 
Pieter öppnade mötet. 

1. Fastställande av dagordning. 
Dagordning fastställdes 



2. Val av justeringsman jämte ordförande justera protokollet. 
Lillian valdes. 

3. Protokoll från föregående styrelsemöte. 
Protokoll saknas på 

4. Säkerhet garage (Pablo) 
Kollar med någon annan om offert för brandsäkerhet. Besiktning av lekplatserna har 

beställts. 

5. Stopstenar och bommar: utkast proposition (Lilian) 
Komplettering med 5 nya bommar. Lillians förslag till proposition 1 och 2 

diskuterades.  

6. Underhålls- och investeringsplan 
Genomgång, mindre justeringar. Prioriteringar diskuterades. 

Vattenskada i gröna garaget. Constantin tar kontakt med Björn som jobbade med 

beställning av ombyggnationen. 

7. Planering till årsstämman: valberedning, tidstabell 
Valberedning behövs. Budget i slutet av januari. Årsstämman preliminärt den 

26.mars. Kallelsen måste delas ut senast 14 dagar innan. Kristina kollar 

budgeteringen. Sinikka kollar i drop-box hur beredning med kallelser mm ska ske. 

8. Rapporter från områdesansvariga  
Tommy: bytt 12 lysrör i gula garage, tvättstugan. Beställt nycklarna, efter utdelning 

av nycklarna ska cylindrar bytas. Praktisk planering för utdelning på måndagskvällar. 

Lillian har gjort rundvandring med Rainers: mycket mossa på stenarna ska tas bort. 

En del åtgärder på boxbommar och träd. 

Kristina: mycket bekymrat över dem som inte har betalat.  

Pieter: Gamla saker i gula förrådet och i undercentralen skulle behöva rensas.  

9. Beslut 
Constantin med Pablo hämtar in en offert för brandsäkerhet i garagen. 

Constantin tar kontakt med Björn som jobbade med beställning för ombyggnation av 

för att se vad som kan göras med vattenskadan i gröna garaget.  

Kristina bereder budgetförslag.  

Sinikka kollar beredning av årsstämman m a p kallelsen mm. 

Birgitta och Kristina delar ut nycklarna i januari. Lillian informerar om utdelning och 

tider. 

Kostnadsuppgifter om trädfällning av stora träd från en firma har lämnats in till 

Birgitta. Vi har kvar uppgifterna inför våren. 

10.  Övrigt 
Fortfarande frågor om hur garageplatser får användas för förvaring av annat än bilen. 
Mycket oklart vad som gäller. 
 

11.  Nästa möte Tisdagen den 17.december 
12. Mötet avslutas. 


