
 

 

Styrelsemöte Fridhemsgläntan  
 
Datum: 180509 
 
Närvarande: Emil Olsson, Björn Widorson, Jane Sandberg, Mats Häggquist 
 
Frånvarande: Peter Wallström, Jenny Sanner Roosqvist 
 
Särskilt kallade: -  
 
 
$1 Föregående protokoll  
Föregående mötesprotokoll från den 28/3 lades till handlingarna. 
 
$2 Ekonomi  
Årsredovisningen för 2017 har delats ut till samtliga hushåll i föreningen. Ekonomin i 
föreningen är fortsatt god och vi gjorde ett liknande positivt resultat som föregående år. 
Årsredovisningen kommer att redovisas i detalj på årsstämman.  
 
Framtaget budgetförslag diskuterades och finjusterades. 
 
$3 Motioner, Frågor, Önskemål, Inkomna mail 
En motion med förslag till ny layout vid uppfarten till området har inkommit inför årsstämman 
och kommer att distribueras i brevlådorna, ansvarig Mats. 
 
Pumpen till fontänen i paradplanteringen har gått sönder. En ny pump har köpts in och 
behöver monteras. I samband med detta är det önskvärt att även karet byts ut (ej inköpt).  
En eller ett par frivilliga ur föreningen behövs för att genomföra arbetet. Styrelsen tar 
tacksamt emot initiativ om att genomföra arbetet. 
 
$4 Underhåll och Fastighet 
 

 Sophantering  
- 
 

 Snöröjning 
- 
 

 Städdagar 
Vårens städdag är genomförd. Det var god uppslutning från medlemmarna och 
arbetet förlöpte bra trots att det var sen snösmältning och blöta gräsmattor. 
Okulär besiktning genomfördes av området av Peter W. och Emil O. Flertalet 
överliggare på det grå planket är ruttna och kommer att bytas av Franzens plåt när de 
belägger överliggarna med plåt. Delar av det röda planket behöver målas under 
sommaren. 
 
Höstens städdag genomförs den 21/10. 

  



 

 

 
$5 Planerade projekt/underhåll  
Peter W. har kontaktat OBM-gruppen för tvätt av fasaderna enligt lagd offert men vi har inte 
fått något datum när detta kommer att genomföras. 

Snöröjningen har förstört en del av gräsmattan vid uppfarten. Ny jord läggs ut samt nytt gräs 
sås, ansvarig Emil O. 

Pirab kommer under juni att byta ut buskarna längs stängslet mot tujor, kontaktperson är 
Jane S. 

$6 Pågående projekt/underhåll 
Arbetet med att byta ut rötskadat virke på planken och sedan klä överliggaren med plåt har 
påbörjats av Franzens plåt, ansvarig Peter W. 

$7 Övriga frågor 
Två grupperingar, en från hus 39 och en från hus 45, behöver formeras för installation av de 
två robotgräsklipparna. 
 
Våra stadgar måste uppdateras enligt en ny lag från 1 juli 2016. Förslaget till nya stadgar 
distribueras i brevlådorna och röstning om ändring kommer att genomföras på årsstämman. 
Det är mycket viktigt att det finns representation från samtliga hushåll i föreningen vid 
röstningen. Om något hushåll inte kommer att närvara vid årsstämman måste detta hushåll 
delegera sin röst för ändring av stadgarna till någon granne som kommer att närvara vid 
årsstämman. 
 
$8 Nästa styrelsemöte 
Kommande möten:  
-Årsstämma 2018 genomförs 23/5 kl.19 hos Björn W. (39B) 
-Konstituerande styrelsemöte genomförs direkt efter årsstämman den 23/5. 
 
 
 
$9 Avslutning  

 


