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1. Formalia 
 
1.1 Justera protokoll 89 
Protokollet Justerades 
 
1.2 Tidigare protokoll 
På första mötet efter stämman så går vi igenom årets protokoll för att 
se om det finns någon punkt som behöver följas upp. 
 
 
 
2. Budgetfrågor 
 
2.1 Nya Andelstal 
Olle behöver få veta när ”nybyggarna” flyttar in i sina tillbyggnader så han 
kan reglera andelstalen.  
Beslut: Monica håller koll på detta. 
 
2.2 Skrivare 
Beslut: Monica köper in en skrivare för föreningens räkning. 
 
            
3.  Drift och underhållsfrågor 
 
3.1 Arbetshelgen 
Maria kommer att göra en sammanställning av arbetet som gjordes på 
arbetshelgen. Några medlemmar har rest från tidigare arbetshelger och 
från den som var. 
 
3.2 Brandsläckare 
Varje år måste föreningens Brandsläckare ses över. Monica har ombesörjt 
att släckarna i gårdshuset, pannrummet och snickeriet är regelmässigt 
kontrollerade. 



 
3.3 Vattenräkning 
Stockholm Vatten har eventuellt bytt taxa system. Tidigare har föreningen 
betalat ca 40-50 tusen kronor per år. På mindre än ett år har vi nu fått en 
räkning på 75-tusen kronor. 
Hasse har ringt Stockholm Vatten och bett om en förklaring till höjningen, 
men de hade ingen att ge. 
Beslut: Hasse gör en skriftlig förfrågan om varför vi fått en så kraftig 
höjning och varför ingen förklaring kunde ges vid telefonsamtal. Om vi 
inte får någon förklaring så begär vi en utredning. 
 
3.4 Värmemängdsmätare 
Mätarna är i princip installerade i alla föreningens 44 hushåll. Hasse lägger 
nu ut avläsningarna på föreningens hemsidan en gång i veckan.  
Beslut: Detta provkörs fram till januari 09. Om det fungerar kan alla 
hushåll debiteras för den värmemängd de gör av med. Vi måste också 
hitta ett smidigt sätt administrativt. 
 
4.  Byggfrågor 
 
4.1 Förrådsenkäten 
Monica har gjort en sammanställning av enkäten. Många olika synpunkter 
framkom. Det skulle vara bra att få fram en detaljplan över vårt 
markområde för att se hur vi ska gå vidare. 
 
.5.  Markfrågor 
 
5.1 Prioriterade områden 
Monica har träffat ”kjelle byggare” (Marie hade glömt tiden) för att 
planera och instruera garageområdet. 
Området bortom Garagen vore bra om markgruppen kunde titta på och 
planera. 
Markgruppen borde också titta på området vid eko-stråket där de döda 
oxlarna stått/står. 
Beslut: Mia ser till att markgruppen tar tag i och planerar ovannämnda 
områden. 
 
6.  Gårdshusfrågor 
 
6.1 Samordnare för gårdshuset 
Johanna Nilsson är ny samordnare för Gårdshuset. 
 
7.  Informationsfrågor 
7.1 Studiecirkeln 



Ca. 20 medlemmar kom på senaste mötet. Det har kommit in rätt många 
enkätsvar om vår framtida energiförsörjning. Ett möte till kommer det bli 
när den enkäten är sammanställd. 
 
8.  Medlemsfrågor 
 
 
8.2 Toaletter 
Nu har Mikael fått besked från Gustavsberg angående vår försenade 
leverans på 27 toaletter. Vi kan få dem som del-leveranser under några 
veckor med start nästa vecka (utan extra kostnad). 
Beslut: Vi tar emot toaletterna som del-leveranser så får folk efterhand  
hämta dem i gårdshuset så fort de kommit. Staffan har lovat hjälpa Mikael 
att ta emot leveranserna. 
 
9. Övriga frågor 
 
9.1 Stämman 
Monica köper in dricka och frukt. 
 
9.2 Svar Motioner 
Beslut: Styrelsen föreslår att motionen nr.6 ”önskan om att bygga förråd” 
beslutas på en extrastämma. Svaret som Mia skrivit ser bra ut. 
Alla svaren till motionerna är klara. 
 
10.  Bordlagda frågor 
 
 


