
Styrelsemöte Fridhemsgläntan 

 

 

Datum: 150505 

Närvarande: Peter Wallström, Börje Fjellgren, Björn Widorson, Malin Åhrlin, Mats Häggquist 

Frånvarande: Jane Sandberg 

Särskilt kallade: - 

 

 

$1 Föregående protokoll  

-Föregående styrelsemötesprotokoll från den 8/4 lades till handlingarna, några punkter 

återkommer enl. nedan. 

 

$2 Ekonomi 

-Bokslutet för föregående år är nu färdigt och kommer att delas ut inför årsstämman. 

Sammanfattningsvis är ekonomin god. 

 

$3 Motioner / Frågor / Önskemål 

--En fråga har inkommit till styrelsen om möjligheten att sätta upp ett fotbollsmål på allmän yta. 

Styrelsen motsätter sig inte detta men den som vill sätta upp ett mål måste få godkännande från 

de närmaste grannarna som berörs. 

 

$4 Sophantering 

- 

$5 Snöröjning 

- 

$6 Städdagar 

-  

 

$7 Planerade projekt / underhåll 



Putsade fasader: Börje har varit i kontakt med en firma ang. rengöring och behandling av våra 

putsade fasader. Styrelsen återkommer i frågan när vi har mer information at delge. 

-Målning av trädetaljer: På försommaren kommer alla trädetaljer att målas, inklusive 

takfotsinklädningar och våning 2 på höghusen. Är vädret bra räknar vi med att detta ska vara 

klart under juni. Spaljéer och blomlådor ska demonteras/täckas av resp. lägenhetsinnehavare 

under målningsperioden. Vi kommer att använda delar av reparationsfonden till att finansiera 

målningen. Målning balkongräckena på 2-våningshusen ansvarar resp. lägenhetsinnehavare 

själva för. 

-Målning av planket: I vår ska vi måla färdigt det röda och det grå planket. Boende på 39 och 41 

målar det röda planket och hus 43 och 45 målar det gråa planket. Målsättningen är att komma 

igång med målningen så fort vädret tillåter. Uppdelningen av ytorna gör ni upp med era grannar. 

Detaljerade instruktioner kommer att distribueras separat.  

 

$8 Pågående projekt / underhåll 

- 
$9 Övriga frågor 

-Årsstämma 28/5 kl 19 på Börjes baksida! 

-En uppdaterad parkeringsanvisning kommer att sättas upp i soprummet. Då föreningen har få 

gästparkeringsplatser skall resp. lägenhetsinnehavare i möjligaste mån parkera i sina/framför 

resp. garage. Undantag till detta gäller 39 B-C som inte får parkera framför sina garage för att 

det skall vara öppen infart för utryckningsfordon samt post- och tidningsutdelare till hus 39. 

Styrelsen kommer vidare att se över möjligheten att utöka antalet gästparkeringar. 

 

$10 Nästa styrelsemöte 

-28/5 konstituerande möte i direkt anslutning efter årsstämman 

$11 Avslutning 

Antecknat av Mats Häggquist/ 

 

……………………………………………………………. 

 

Justerat av Börje Fjellgren/ 

 

………………………………………………………………. 


