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Protokoll nr 101 
Styrelsemöte 090610 
 
Justerat 
 

Närvarande: Monica Jonsson, Rebecca Barzegar, Ann Fagerell, Ingemar Wetterholm, Maria 
Månsson och Göran Karreskog  
 
Protokollförare: Rebecca Barzegar 

 
 

1. Formalia 
 
1.1 Justering av protokoll 99 och 100 

Protokoll nr. 99 och 100 justeras. 
  
2. Budgetfrågor 
 
2.1 Budget och bokslut 
 
2.2  Skuldebrev 

Monica informerar om att föreningen nu fått ett skuldebrev avseende det rörliga lånet 
på ca 8 milj. 

 
2.3 Hasse informerar om att föreningen fått en faktura för växter om ca 45 000 kr. 
 
 
3. Drift och underhållsfrågor 
 
3.1  Diskussion om värmeväxlare. Representant från Energigruppen. 

Mathias besöker och informerar om Energigruppens önskemål om att göra ett test med 
värmeväxlare i två hus, för att lära oss om vad som skulle kunna vara ett bra alternativ 
till ack-tankarna. Energigruppen försöker sammanställa ett underlag och ett förslag till 
den ordinarie stämman.  
 

3.2 Pelletspannan, ljuddämpare och cyklon 
Mathias informerar om att cyklonen behöver bytas ut och redogör för offert med 
kostnaden. Kostnaden uppgår till ca 45 000 kr. Installation av ny ljuddämpare har gått 
bra.  
Beslut: Styrelsen beslutar att beställa ny cyklon enligt offerten.  
 
Mathias informerar vidare om att pelletsleverantören har höjt priset med 25% inför 
nästa år. Offert har inhämtats från en annan leverantör som dock erbjuder i princip 
samma pris. En tredje leverantör ska kontaktas för offert. 



Beslut: Styrelsen beslutar att hålla kvar vid den befintliga leverantören om priset inte 
skiljer sig avsevärt i förhållande till andra leverantörer. Energigruppen får mandat att 
förhandla färdigt med leverantören. 

  
3.3 Solceller 
 Monica ska gå kurs om solceller. 
 
3.4 Ventilationskontroll; se mailtrafik 
 Ej aktuellt, se bifogad mailtrafik. 
 
3.5 Lampor beställda 

Monica har beställt lampor. Det konstateras att det inte bör grävas efter elledningar 
innan vägarna åtgärdas, detta bör synkroniseras.  

 
3.6 Allt material Daniel har på sin dator; se mailtrafik.  
 
3.7 Avfallskvarnar 
 Monica informerar om att Maria H och Mia tittar på frågan om avfallskvarnar. 
 
3.8 Hasse väcker frågan om att föreningen borde köpa in ståbord till gårdshuset, för 

mingel vid ölkvällar eller andra fester.  
 Beslut: Styrelsen uppdrar åt Gårdshusgruppen att titta på vad det skulle kosta att köpa 

in 4 st ståbord och komma med inköpsförslag.  
 
4. Byggfrågor 
 
4.1 Vattenkastare i Dammen på deras altansida 

Beslut: Styrelsen godkänner att vattenkastare installeras i övre Dammen under 
förutsättning att de installeras enligt gällande byggnormer samt att de som installerar 
själva står för samtliga kostnader.   

 
4.2 Gunnars altan, se mailtrafik 
 Monica informerar om sin kommunikation med Gunnar angående hans altan.    
 
4.3 Janne och Marias förråd 

Monica informerar om att Janne och Marias förråd inte kan ligga på bruksytan på 
grund av att det enligt brandmyndighetens föreskrifter då skulle ligga för nära huset. 
HSB:s jurist föreslår att föreningen håller en extrastämma för att fatta nytt beslut om 
att förrådet får byggas utanför bruksytan.  
Beslut: Styrelsen beslutar att kalla till extrastämma den 16 juni 2009, kl. 19.00, för 
nytt beslut ang Maria och Jannes förråd.  

 
4.4 Fönster och altaner 
 Robban har gjort en sammanställning över behovet att åtgärda fönster i området.  
 
5. Markfrågor 
 
5.1 Kari och Oves aspar  



Senast frågan om de två asparna på Kari och Oves bruksyta var uppe ville Kari och 
Ove inte att asparna skulle fällas och styrelsen beslutade också att asparna inte skulle 
fällas. Nu vill Kari och Ove att asparna på deras bruksyta ska tas ned på grund av 
ljusinsläppet. I ena trädet är grenar döda. Mia poängterar att om asparna tas ned 
kommer det att komma asp-skott i stor omfattning. Gården är överens om att asparna 
kan fällas. 
Beslut: Styrelsen ska informera medlemmarna om att det finns ett önskemål om att 
asparna tas ned, att gården har sagt ja samt att styrelsen har bett om ett utlåtande från 
Markgruppen.  Styrelsen avser att fatta beslut i frågan i augusti.  

 
5.2 Trädfällning Odlingen 

Mia redogör för Markgruppens förslag till styrelsen angående önskemål om 
markskötselåtgärder i Odlingen samt mellan Odlingen och Tallhöjden. Vid mötet med 
Odlingen framkom också synpunkter om att eko-stråket borde förändras till att bli 
enhetligt med häckar osv. Markgruppen har dock inte behandlat dessa synpunkter.  
Beslut: Styrelsen beslutar att förslaget ska delas ut till de boende i Tallhöjden, 
Odlingen, Björklunden och nedre Dammen. Dessa bereds möjlighet att inkomma med 
synpunkter till en viss tidpunkt. Mia samlar in synpunkter.  

 
6. Gårdshusfrågor 
 
6.1 Gårdshusbokningar 

Ingemar informerar om sin sammanställning av gårdshusbokningar. Antal bokningar 
har minskat men föreningens inkomst ökat. Den minskade bokningsfrekvensen beror 
troligen på höjd avgift fr.o.m. 2007. 

 
7. Informationsfrågor 

 
8. Medlemsfrågor 
 
8.1  
 
. Övriga frågor 
 
9.1 Mailtrafiken 
 Monica går igenom mailtrafiken sedan förra styrelsemötet, Bilaga 1. 
 
9.2 Ingemar informerar om att diskmaskinen i gårdshuset gått sönder men nu reparerats av 

reparatör. Ingemar tar upp frågan om vad som ska göras med buskar och växter som 
hänger ut från bruksytorna.  

 Beslut: Monica påminner i mejl på listan om att alla måste ansa och klippa runt sin 
bruksyta så att växter inte hänger ut över gångarna. 

 
 

10. Bordlagda frågor 
 
Bilagor: 



Bilaga 1 Mailkorrespondens 
 


