
 

 

Styrelsemöte Fridhemsgläntan  

 
 
Datum: 2019-10-07 
 
Närvarande: Jenny Roosqvist, Emil Olsson, Björn Widorson, Mats Häggquist 
 
Frånvarande: Mikael Eriksson 
 
Särskilt kallade: - 
 
 
 
$1 Föregående protokoll  
Föregående mötesprotokoll från den 29/8 lades till handlingarna. 
 
 
$2 Ekonomi  
Vi har betalat en faktura på 194 000 kr inkl. moms för arbetet med röda planket. Detta 
inkluderar målning av röda planket, byte av ruttet virke samt slyröjning utanför planket för att 
kunna genomföra målningen. 
 
 
$3 Inkomna motioner, frågor eller önskemål från medlemmarna 
- 
 
 
$4 Sophantering 
-  
 
 
$5 Snöröjning  
Björn har bokat snöröjning för kommande vinter. 
 
 
$6 Städdagar 
Höstens städdag genomförs den 20/10.  
 
 
$7 Planerade projekt och underhåll  
Det finns en del ruttna plankor på det grå planket. Styrelsen tar upp detta för beslut till våren 
tillsammans med beslut om målning av det grå planket. 
 
Emil kontaktar firma för översyn av tegeltaken inkl. rensning av stup- och hängrännor. 
Firman kommer även att få en förfrågan till ev. åtgärd för att undvika gropar nedanför 
förråden på framsidan som uppstår vid skyfall,  

Björn kontaktar firma för klippning av buskar/träd under hösten. 
 
Emil har försökt få tag på ansvarig från taxi-firman som backade in i garaget men utan 
framgång. Emil kommer att måla hörnet så det blir gjort, färg finns i förrådet. 
 



 

 

Jenny har kontaktat kommunen och de kommer att röja sly utanför planken framöver.  
 
Björn har köpt in nummerskyltar till garageportarna och tar ansvar för att dessa sätts upp på 
städdagen. 
 
Mats köper lås till garageport 5 hos firman som servade garageportarna. 
 
 
$8 Pågående projekt och underhåll 
Målning av det röda planket har genomförts. I samband med detta byttes även ruttna plankor 
ut. 
 
 
$9 Övriga frågor 
Föreningen har köpt in en grovdammsugare.  
 
Styrelsen kommer att ta fram en underhållsplan för föreningen. Syftet är att ha en långsiktig 
plan för kommande underhåll och kostnader för dessa. 
 
Styrelsen diskuterade laddstolpar för föreningen och anser att vi inte ska sätta upp 
laddstolpar till gästparkeringarna. Om/hur vi ev. skall göra framöver om någon boende i 
föreningen har behov av möjlighet till laddning av egen bil kommer att behandlas av 
styrelsen. 
 
Avgränsningslinan till robotgräsklipparen vid lekparken har ”gått av” vid ett par tillfällen. En 
misstänkt orsak är PostNords chaufförer som vid upprepade tillfällen vänt med bilarna på 
gräsmattan och då kört över linan. PostNord har kontaktats av Jenny med information att 
deras förare inte får vända på gräsmattan men resultatet har uteblivit. En tillfällig skylt 
kommer att sättas upp med information till PostNords chaufförer. 
 
 
$10 Nästa styrelsemöte 
Kommande möten: 
-Styrelsemöte 26/11 hos Mikael, 45E 
 
 
$11 Avslutning  
 
 

 


