
Styrelsemöte Fridhemsgläntan 

 

 

Datum: 150121 

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

Mats Häggquist 

Frånvarande: - 

Särskilt kallade: - 

 

 

$1 Föregående protokoll  

-Föregående styrelsemötesprotokoll från den 25/11 lades till handlingarna, några punkter 

återkommer enl. nedan. 

 

$2 Ekonomi 

-Vi har lagt om ett lån i december till Länsförsäkringar och ett annat kommer att läggas om i 

februari. 

-Vi har sett över föreningens försäkring i Länsförsäkringar. Vi kommer att komplettera med en 

ansvarsförsäkring för styrelsen, en bostadsrättsförsäkring samt en olycksfallsförsäkring för hela 

föreningen. Mer information om detta kommer framöver. 

 

$3 Motioner / Frågor / Önskemål 

-En motion har inkommit med fråga om föreningen kan köpa en sandlåda för sandning vid halka 

utanför lägenheterna. Vi betalar redan för sandning av gemensamma ytor via snöröjningen och 

styrelsen beslutade att varje lägenhetsinnehavare själva får inskaffa sand alternativ salta vid sin 

lägenhet vid behov. 

 

$4 Sophantering 

- 

$5 Snöröjning 

- 



$6 Städdagar 

- 

$7 Planerade projekt / underhåll 

-Gula trädetaljer: Målning av de gula trädetaljerna på samtliga husfasader, takfötter, gula förråd 

inkl gråa dörrar och vindskivor kommer att utföras under 2015 av K H Måleri AB. 

-Målning av planket: Planket kommer att målas invändigt (delar av det röda) samt utvändigt 

(hela röda och grå). Detta genomförs under våren/försommaren 2015 av oss själva i föreningen. 

Börje Fjellgren kommer att ansvara för den röda och Peter Wallström för den grå delen av 

ommålningn. Mer information kommer framöver. 

-Skräp i hängrännorna: Hängrännorna blev rensade på höghusen under december. Dessutom 

har föreningen köpt in ett rensband som föreningens medlemmar kan låna för att rensa 

stuprören. 

 

$8 Pågående projekt / underhåll 

- 
  

$9 Övriga frågor 

-En skylt med texten ”småbilsparkering” har satts upp på den parkeringsplats som är närmast 

43A mot muren. Större personbilar hänvisas till övriga parkeringsplatser. 

-Filter till ventilationen kommer att köpas in inom kort och varje lägenhet kommer att få en 

uppsättning/år levererad i brevlådan. Bytet gör man själv. 

 

$10 Nästa styrelsemöte 

2/3 kl. 19 hos Mats 

 

$11 Avslutning 

Antecknat av Mats Häggquist/ 

……………………………………………………………. 

 

Justerat av Börje Fjellgren/ 

………………………………………………………………. 


