
Styrelsemöte Fridhemsgläntan 

 

 

Datum: 141125 

Närvarande: Börje Fjellgren, Jane Sandberg, Björn Widorson, Malin Åhrlin, Mats Häggquist 

Frånvarande: Peter Wallström 

Särskilt kallade: - 

 

 

$1 Föregående protokoll  

-Föregående styrelsemötesprotokoll från den 8/10 lades till handlingarna, några punkter 

återkommer enl. nedan. 

 

$2 Ekonomi 

-Vi kommer att lägga om två lån i december. Vi har begärt in vilken ränta vi kan få hos 

Swedbank (nuvarande bank) och Länsförsäkringar på 3 mån resp. 3 år. Länsförsäkringars 

erbjudande är i nuläget som helhet lägst. En ytterligare kontakt kommer att tas med Swedbank 

innan beslut tas. 

-Börje har varit i kontakt med Länsförsäkringar ang. föreningens försäkring. Föreningen har 

ingen ansvarsförsäkring för styrelsen idag men detta kan tecknas till ett förmånligt pris 

Länsförsäkringar. Malin fick i uppgift att kolla vad nuvarande försäkring innehåller och vad som 

ingår i en ansvarsförsäkring. 

 

$3 Motioner / Frågor / Önskemål 

- 

$4 Sophantering 

- 

$5 Snöröjning 

- 

  



$6 Städdagar 

-Det var bra uppslutning på städdagen vilket medförde att allt arbete kunde utföras snabbt. 

 

$7 Planerade projekt / underhåll 

-Gula trädetaljer: Två offerter har tagits in för målning av de gula trädetaljerna på samtliga 

husfasader, takfötter, gula förråd inkl gråa dörrar och vindskivor och vi kommer att gå vidare och 

acceptera den billigare av dessa. Planen är att detta arbete utförs 2015. 

-Målning av planket: Planket återstår att måla invändigt (delar av det röda) samt utvändigt (hela 

röda och grå). Detta arbete att genomförs våren/sommaren 2015 av oss själva i föreningen. 

(Punkten är kvar från mötet den 8/10) 

-Skräp i hängrännorna: Börje kontaktar Hedmans Plåt för rensning av hängrännor under de 

kommande veckorna. 

 

$8 Pågående projekt / underhåll 

- 
  

$9 Övriga frågor 

-Observera att godkännande krävs från styrelsen för att göra hål i ytterfasader. Detta pga risken 

att regn tränger in i fasaden och kan orsaka fuktskador. 

-En skylt med texten ”småbilsparkering” kommer att sättas upp på den parkeringsplats som är 

närmast 43A mot muren. Post- och tidningsbud har klagat och infarten behöver hållas öppen så 

att utryckningsfordon ska kunna passera vid behov. Större personbilar hänvisas till övriga 

parkeringsplatser. 

 

  



$10 Nästa styrelsemöte 

21/1 kl. 19 hos Jane 

 

$11 Avslutning 

 

 

 

Antecknat av Mats Häggquist/ 

 

………………………………………………………………. 

 

Justerat av Börje Fjellgren/ 

 

………………………………………………………………. 


