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Protokollfört av: Sinikka Honkala 
 
Justeras    Justeras 
 
 
____________________________ __________________________ 
Lilian Brissman   Pieter Wezeman 
 

0. Mötet öppnas. 
Pieter öppnade mötet. 

1. Fastställande av dagordning. 
Dagordning fastställdes. 

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

3. Protokoll från föregående styrelsemöte. 



Justering av protokoll 444, container beställs för 9 maj, ej 7. Maj. Justerades 
ansvarsområden. Godkändes därefter. 

4. Kassör 
Malin som jobbar för Visma undervisar Jost. Kontroll av posthantering. Jost föreslår att vi ber 
medlemmarna aktivt återkomma om man inte vill ha elektronisk faktura.  

5. Förhandling entreprenör 
Jost, Constantin och Lilian: ett företag har lämnat offert, jämförelse av pris görs mot dagens 

entreprenör. Granskning av offert pågår med avseende på alla ingående uppgifter. Ett avtal 

om snöröjning snöröjning mm och ett avtal för de övriga tjänster inom mark och grönska.  

6. Rapporter från områdesansvariga 
Birgitta tar in offert om ny tvättmaskin. Köper nya tvättkrogar. Parkering: vi har hyrt ut extra 

parkeringsplatser bakom garaget.  

Tommy har ordnat reparation av gröna garaget dörr. 

Lilian: gått runt och listat behov av åtgärder för Rainers. (Rainers avtal går ut 15 juni.) 

Constantin har fått brev från en villaägare som har klagat om kallt i huset. 

Ashwani har jobbat med förbättringar på webbsidan.  

Pablo: stoppstenar ska målas med reflexfärg och placeras ut. Constantin tar över uppgiften 

från Pablo. 

Ekonomiska förening med Comhem är pågång för att ta över avtalet. Information om det 

skickas ut snart. Den som vill vara med kan flytta till den ekonomiska föreningen.   

7. Beslut  
Jost och Pieter ska gå genom listan för kassör-uppgifterna och faktureringarna.  
Styrelsen testar om fakturorna kan hanteras per e-post. Vi skickar ut förfrågan med i nästa 

faktura om att alla ska skicka in e-postadress för fakturahantering.  
Constantin fortsätter för att bereda offert från Raines, tas upp för beslut till nästa möte.  
Birgitta gör en lista över vilka som inte har kvitterat ut garage-nycklar. 
Sinikka ordnar anmälan till Lantmäteriet om nya styrelsen samt kontaktlistorna till garagen 
och tvättstugorna. 
Nitish efterlyser via BoAppan ersättare för Marianne som städledare. 
Constantin beställer målning och utplacering av stoppstenar. Lilian anvisar hur dem placeras 
så att det finns en fri passeryta på 1.5-1.7 m. 
Constantin beställer container vid vändplanen nära röda garaget till den 9.maj samt 
borttagning av grenar och ris vid gröna garaget. 
Constantin tar reda på Stockholm Exergi kontaktperson för undercentralen så att Birgitta kan 
skicka garagenyckel till gula garaget till denne. 
Constantin ska ha kontakt med Rainers angående fallskydd för brunnen vid hus 58, för offert 
och åtgärdande. 
 

8. Övrigt. 
 

9. Nästa möte tisdagen 19. Maj och 16.juni. 
 

10. Mötet avslutas. 


