
 

 

Protokoll 70  
 

Styrelsemöte den 4 april i Gårdshuset kl. 19.15 
 
 
Närvarande: 
Monica, Hasse, Göran, Mia, Ingemar 
 

1.  Formalia 
• Justera protokoll nr 69 
 

2. Budgetfrågor  
Budget för 2007-05-01 – 2008-04-30 
Olle Sundberg redogjorde för preliminär budget. Underskottet bedöms bli 
relativt stort för nästa budgetår. Dock finns en hel del osäkerheter 
underlaget. Särskilt bör en del poster kollas med byggruppen. Vi bör 
räkna med att viss hyreshöjning kommer att krävas under nästa 
budgetår. Genomgången av budget fortsätter vid extrainsatt styrelsemöte 
den 25 april. 
 
Särskild självdeklaration 
Skrevs under och kommer att skickas in av Monica. 
 
 

3. Drift- och underhållsfrågor  
Arbetshelgen 
Bill och Siv får en liten present som tack för gott arbete som 
arbetshelgssamordnare 
 
Att-Göra-Listan gicks igenom. Synpunkter hade inkommit från Daniel, 
Markgruppen och från Ove. Den reviderade listan skickas till de nya 
arbetshelgssamordnarna Jan och Maria.  
 
 
 
 
 



 
4.      Byggfrågor  
Monica läste ett protokoll från byggruppens möte. Byggruppen konstaterar 
bl.a. att det är dags att måla fönster. Byggruppen föreslår att varje lägenhet 
får i liter färg, pensel och sandpapper. Styrelsen beslutade enligt 
byggruppens förslag. 
 
Fönsterventiler behöver bytas. Andreas tar hem provexemplar. Ove tillfrågas 
om han är villig att göra jobbet enligt den modell som användes vid 
badrumstätningen. 
 
5. Markfrågor   
Planer för övre Dammen 
Monica visade trevliga bilder på planerade åtgärder runt övre dammen. 
 
Monica redogjorde för kontakter med Utemiljö angående markarbeten vid 
garaget och iordningsställande av slänt och uteplats vid Dammen. Utemiljö 
inkommer med förslag på åtgärder som kan göras inom en total ram på 
50 000 kronor. Offerten skickas till Hasse v 15. Hasse kontaktar närvarande 
styrelsemedlemmar för snabbt ställningstagande till offerten, så att arbetet 
kan genomföras under våren. 

 
6.    Gårdshusfrågor 
 
 
 
7. Informationsfrågor 
 
8.  Medlemsfrågor 

 
9. Övriga frågor 

• Festen den 21 april 
Beslutades att anlita Björns band. Pris 5000 inkl. sociala avgifter. 
Brf bekostar fördrink, dryck till maten och middag. Fakturor för utlägg 
skickas till Kerstin, då vi ännu inte fått någon kontaktperson på HSB för 
ekonomiadministrationen. 
 
Fakturahantering. Avfallsgruppen har frågat hur de ska göra för att få se 
tidigare fakturor. Tills vidare kan de kontakta Hasse för detta. Detsamma 
gäller andra arbetsgrupper som behöver gå igenom fakturor. 

 
10. Bordlagda ärenden 

 
 
 



 
 
 
/Göran Karreskog 
  
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 


