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1. Formalia 
 
1.1 Justering av protokoll nr 131 

Protokoll nr 131 justeras.   
 
2. Budgetfrågor  
 
2.1 Verksamhetsberättelse 2010-05-01 – 2011 04-30 
 Verksamhetsberättelsen gås igenom och görs klar. 
 
 
3. Drift och underhållsfrågor 
 
3.1 Pannservice 
 Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna offerten från Kretsloppsenergi. 
 
3.2 Jourmail 

Jourmailen är igång. Utöver L-O får Monica och Martin också mailen som skickas till 
jouradressen. Det är dock bara L-O som svarar på mailen. På organisationspapperet 
måste nr till jourtelefonen tas bort och mailadressen läggas till. Monica och Martin 
informerar på varje styrelsemöte om vad som förekommit på jourmailen sen sist.  
 

4. Byggfrågor  
 
4.1 Solceller 
 Monica informerar om att föreningen fått muntligt jag på bygglovet för solcellerna.  
 
4.2 Förstärkning med väggar i garagen 

Frågan om det ska byggas väggar mellan varje garage diskuteras. L-O har erbjudit sig 
att bygga väggar mellan var tredje garage, mot betalning.   
Beslut: Styrelsen beslutar att kolla upp kostnaden för sätta upp väggar där det idag 
sitter nät.  



  
5. Markfrågor 
 
5.1 Enkäten? 

Mia informerar om att Markgruppen ännu inte har funderat ut något alternativ till 
enkäten.  

 
5.2 Markrapport, Gruset m.m. 

Markgruppen har inte hunnit behandla Karis önskemål ännu. Markgruppen har 
bestämt att ett gäng ska försöka använda så mycket grus som möjligt på arbetshelgen, 
bl.a. på eko-stråket. Det har också bestämts att det ska göras en större gallring på eko-
stråket under arbetshelgen.  
Beslut: Styrelsen beslutar att gallring av eko-stråket ska ske på arbetshelgen. När det 
gäller trädfällning får inga träd fällas. Styrelsen konstaterar att fällning av träd längs 
eko-stråket ska följa samma process som alla andra träd. De träd som finns med i 
markgruppens fällningsplan ska märkas upp på arbetshelgen för att sedan kunna 
diskuteras.  

 
 
6. Gårdshusfrågor 
 
6.1 Nya regler 

Monica ber att alla ska läsa igenom de nya reglerna innan de skickas ut till 
Gårdshusgruppen.  
Beslut: Frågan bordläggs till nästa möte.  

 
7. Informationsfrågor 
 
7.1 Kärrtorps IP  

Rebecca informerar om att hon pratat med Åke Roxberger som har accepterat att träffa 
några ur styrelsen för att diskutera möjligheten att planera ombyggnaden av IP så att 
ljudnivån kan hållas nere så mkt som möjlighet. Han kommer att mejla förslag på 
tider. Monica, Mia, Martin och Rebecca träffar honom om möjligt.  

 
 
8. Medlemsfrågor 
  
 
9. Övriga frågor 
 
9.1 Fiberanslutning från Open Net 

Hasse informerar om att det varit en firma här som har kollat om det går att dra fiber i  
rören för kabelnätverket. Det går inte. Vi har fått några offerter. Telia har bl.a. lämnat 
en offert som bygger på att alla medlemmar binder sig i 8 år till Telia. Hasse stämmer 
av med Telia och skickar ut alla offerter.  

 
9.2 Frukten längs eko-stråket 



Monica informerar om att någon skällt ut en förbipasserande som plockat plommon 
längs eko-stråket och att marken inte är föreningens. Hon har skickat ut ett mejl och 
informerat medlemmarna om att man får plocka frukt och bett om ursäkt till den 
drabbade.  

 
10. Bordlagda frågor.  
 
 


