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Justerat 
 

Skapat i efterskott av Monica Jonsson. Protokollförarens anteckningar har förkommit i 
flyttyran! 
 
Närvarande: Monica Jonsson, Mathias Edstedt, Martin Anagrius, Hans Larsson, Rebecca 
Barzegar, Ann Fagerell och Nils Brenning 
Förhinder: Mikael Kronsjö 
Protokollförare: Rebecca Barzegar, 
 

1. Formalia 
1.1 Justerade protokoll nr 141 
1.2 Rebecca kom och vi avtackade henne med en blomma och önskade lycka 
till.  
1.3 Rebecca erbjöd sig att skriva protokoll för sista gången. 

 
2. Budgetfrågor 

2.1 Olle har haft datahaveri och vill i anslutning till att han åtgärdar byta till ett 
bättre och modernare bokföringssystem. Endast aningen mer kostsamt. 
Beslut: Olle får i uppdrag att inköpa ett nytt bokföringssystem 

 
 

3. Drift och underhållsfrågor 
3.1 Byggruppen kom i form av Daniel. Vi gick igenom Underhållsplanen. 
3.2 Mathias informerade om diverse kostnader för reservdelar till pannan 
3.3 Vi gick igenom sammanställningen av toa och avloppsrensningen som gjorts 
under sommaren. 14 ställen har spolats. Maria H kan vara bortglömd eftersom 
ingen faktura dykt upp. 
Beslut: Monica kontaktar Heymowska och kollar hur det gått med spolningen 
hos dem. 

 
4. Byggfrågor 

 
5. Markfrågor 

5.1 Det uppdaterade markskötseldokumentet gicks igenom. Inga nya beslut 
behövde tas. 

 
6. Gårdshusfrågor 

 
7. Informationsfrågor 

7.1 Vi gick igenom enkätsvaren angående fler garage. Upptäckte att vi inte 
frågat rätt ut om medlemmen som inte har garage vill ha utan bara hur mycket 
det får kosta. Diskuterade en delrunt hur om vi ska gå ut med den frågan men 
hade svårt att se vad det skulle tillföra. Diskuterade nästa steg som är diskussion 
i husgrupperna. Konstaterade att vi måste bli klara med trädgenomgången innan 
vi börjar med garageutbyggnadsdiskussionen. 



Beslut: Martin och Monica får i uppdrag att skriva ett underlag till 
husgruppernas diskussion. 
7.2 Monica informerade om nyheter från Servicecentret HSB 

 
8. Medlemsfrågor 

 
9. Övriga frågor 

9.1 Arbetshelgen 
Avfallsgruppen och snöröjarna har redan fått en inbjudan till möte/diskussion 
med styrelsen men vi funderade på om det fanns någon mer grupp vi ville träffa. 
Vi diskuterade Torstens oro och åsikter om Kärrtorps IP. Kanske kan vi få 
honom att engagera sig och ta ansvar för en arbetsgrupp i frågan. 
Beslut: Monica skickar påminnelser och inbjudan till: 
Avfallsgruppen kl 10.00 
Snöröjarna kl 11.00 
Torsten kl 13.00 

 
 

11.  Jourärenden 
 

10. Bordlagda frågor 
• Hemsidan 

 
 
 


