
Styrelsemöte Fridhemsgläntan 

 

 

Datum: 140422 

Närvarande: Börje Fjellgren, Jane Sandberg, Björn Widorson, Peter Wallström, Malin Åhrlin, 

Mats Häggquist 

Särskilt kallade: - 

 

 

$1 Föregående protokoll  

-Föregående protokoll lades till handlingarna, några punkter återkommer enl. nedan. 

 

$2 Ekonomi 

-Vi kommer att lägga om ett lån under året. Vi gick igenom budget och årsredovisning inför 

årsstämman. Årsredovisning och budget delas ut innan årsstämman. 

 

$3 Motioner / Frågor / Önskemål 

-Ett önskemål har inkommit om att försöka hålla öppet mellan ”tomterna” så att man kan komma 

fram med skottkärra, gräsklippare etc. istället för att man ska behöva dra dessa genom resp. 

lägenhet. 

-En uppdaterad indelning för klippning och skötsel av rabatter finns anslaget i soprummet.  

 

$4 Sophantering 

- 

$5 Snöröjning 

- 

$6 Städdagar 

-Städdag 10/5 kl 10, anslag om arbetsuppgifter etc. finns i soprummet. 

 



$7 Planerade projekt / underhåll 

-Triangelformade planteringen mellan hus 41 och 43: Lill-Kentas kommer att gräva bort buskar 

och göra gropar för nya buskar och belysning. Placering av gropar märks ut innan. Inköp och 

plantering av buskar/träd samt belysning utförs av oss inom föreningen. 

-Lekplatsen: Gruset på vägen till gungorna tas bort, markväv läggs och nytt grus ovanpå detta. 

Vi tar in offert på pris för mjuka plattor runt gungorna, därefter tas beslut om ev. inköp. 

-Garagebyggnaden och soprummet: Engbergs Måleri AB kommer att utföra målningsarbetet 

med början i mitten av maj. 

-Målning av planket: 39- och 41-längorna ansvarar för att måla det röda planket. Det grå planket 
målas av resp lgh. som har grått plank. Vi hjälps åt att måla vid 45F som har ett betydligt längre 
plank än övriga. 
 

$8 Pågående projekt / underhåll 

-Radonmätning är avslutad, utfallet redovisas på hemsidan.  

$9 Övriga frågor 

-Senast 6/5 skall motioner till årsstämman vara styrelsen tillhanda, info om detta delas ut senast 

29/4 tillsammans med info om vårstädningen. 

-Årsstämma tisdagen 27/5 kl. 19 på Börjes baksida. 

-Kallelse till årsstämma inkl. årsredovisning och budget delas ut senast 13/5. 

$10 Nästa styrelsemöte 

Konstituerande möte hålls efter årsstämman. 

$11 Avslutning 

 

 

Antecknat av Mats Häggquist/ 

 

………………………………………………………………. 

 

 

Justerat av Börje Fjellgren/ 

 

………………………………………………………………. 


