
Styrelsemöte 6/9 

Plats: Stormansgränd 21 
Närvarande: Andreas de Haan, Johan Bössman, Ellinor Ölander, John Håkansson, Magnus Kähler och 
Nonny Davidsson 
 

1. Genomgång av ekonomin. Magnus höll en kortare genomgång av 
föreningens ekonomi. VI kommer fortsätta att se över kostnader och 
intäkter för att minska våra kreditkostnader. Johan informerade om en 
större kommande kostnad i form av borttagning av tre träd som drabbats av 
röta. Vi kommer att begära in offerter på detta. Vi pratade även om en 
eventuellt höjd månadsavgift, att införa kostnad för pappersfaktura samt 
påminnelseavgift. Inga beslut fattades dock i frågan nu. 

 

2. Städdag. Höstens städdag infaller söndagen den 7 oktober. Fokus kommer 
att ligga på ogräsrensning vilket behövs efter den heta sommaren. Johan 
vädjade om att alla gårdsansvariga kunde se till att alla boende tilldelas ett 
mindre ansvarsområde. På så sätt skulle allt rensande och putsande ske 
kontinuerligt och städdagarna ägnas åt större gemensamma insatser, som 
exempelvis häcktrimning, som är högst aktuellt i år. Det gäller både 
aroniahäcken mellan gård 4 och 5, samt avenbokhäcken mot Häggvägen.  
Ellinor begär in offert på trimningsarbete av sistnämnda och vi tar ställning 
till om vi lejer ut eller gör arbetet själva. 

 
3. Ellinor och John pratar sedan ihop sig för att se vi behöver efterlysa 

arbetskraft hos de boende i området, och i så fall vilka verktyg som behövs 
hyras till dem.  

 

4. Allmänt underhåll av gården: Ellinor kontaktar Svensk villaservice och 
försöker lösa ärendet med bänkmålningen som reklamerats tidigare. Begär 
samtidigt in offert för häcktrimning och målning av lekplatsen samt bokar in 
en tid för genomgång av stenplattor som ”satt sig”. 
 
Johan ser till att farthindrande krukor köps in till gårdarna.  
 
John har sett till att lekparken fått en ny hel gunga.  

 

5. Välkomstbrev. Nonny och Ellinor ser över det gamla och uppdaterar 
informationen. Vi pratade om att det vore trevligast att styrelsemedlemmar 
på respektive gård välkomnar nya medlemmar personligen, bl a med ett 
välkomstbrev. 

 
6. Föreningens mejl. Andreas har huvudansvar för den och tar hjälp av oss 

andra vid behov.  



 
7. Nyckelhantering. John kommer att skaffa en box med lösenord där den 

allmänna nyckeln till gården kan förvaras, och enkelt nås vid behov.  
 

8. Ny hemsida. Gamla hemsidan fungerar dåligt och det är dags för en 
uppdatering. Andreas säger upp den gamla, Magnus kollar upp flytt av 
domännamn och Nonny och Magnus kollar nya förslag, bl a Squarespace.  

 
9. Mötet avslutas.  

 

Vid protokollet 

 

 

Ellinor Ölander 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


