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Protokoll Styrelsemöte 

Datum/Tid 2021-02-18 klockan 18:30 

Plats Digitalt 

Närvarande Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Bengt Eriksson, Håkan Alderud,  

Sven-Erik Axelsson, Fredrik Pettersson 

 

1. Mötet öppnas  

 

Thomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Möte med kvartersombud tillika valberedning 

 
Till denna punkt hade samtliga kvartersombud inbjudits. Kvartersombuden utgör även valberedning 

inför kommande föreningsstämma (årsmöte) som ska hållas söndagen den 28 mars kl. 17:00. Mötet 

ska hållas digitalt via Zoom. 

Av kvartersombuden kunde tyvärr endast Göran Sörner medverka. Göran är kvartersombud från 

kvarter 5. 

Valberedningen informerades om att styrelseledamöterna Monica Andersson, Bengt Eriksson samt 

Helena Åhlander är valda fram till föreningsstämman 2022 medan ordföranden, övriga ledamöter 

och suppleanten endast är valda fram till årets stämma. Helena önskar dock avgå i förtid vid årets 

stämma. 

Valberedningen informerades vidare om att Thomas Ejnefjäll, Håkan Alderud, Sven-Erik Axelsson och 

Fredrik Pettersson ställer sig till förfogande för omval, Håkan dock endast för ett år. Fredrik som nu 

är suppleant kan tänka sig en roll som ordinarie styrelseledamot. 

Enligt de nya flexibla stadgarna ska styrelsen bestå av minst fyra ledamöter och högst tre 

suppleanter. Det är en fördel om så många kvarter som möjligt är representerade i styrelsen. Över tid 

bör en jämn könsfördelning eftersträvas.  

Vårens städdag bestämdes till lördagen den 24 april. De som varit kvartersombud under 2020 

ansvarar även för denna städdag. Det är lämpligt om de på föreningsstämman nyvalda 

kvartersombuden samtidigt introduceras i kvartersombudens arbetsuppgifter. 

  



3. Ekonomi 

Bokslutet för 2020 är klart. 

Budgeten för 2021 diskuterades. Under denna punkt deltog även föreningens revisor Carl-Gustav 

Bondesson. I huvudsak diskuterades föreningens underhålls- och förnyelseplan samt de fonderingar 

som ska ske årligen enligt föreningens stadgar. 

4. Sekreterare 

Protokollet från styrelsemötet 2021-01-21 är justerat och publicerat på hemsidan. 

5. Materialansvar 

Bengt har lagat en garagedörr i kvarter 1 samt bytt en låscylinder i en garagedörr på Blåbärsvägen. 

Gräsklippare och trimmer är tillbaka efter service. 

6. Underhållsansvar 

Håkan ska inför städdagen skriva till kvartersombuden om vikten av kontroll av säkerheten på 

lekplatserna. Han ska även påminna om att det kan finnas behov av rengöring av garagen (portar och 

panel) samt målning av panelen på garagen. 

7. VA-ansvar 

Bengt har läst av vattenförbrukningen månadsvis som vanligt. Inget särskilt att rapportera. 

8. El-ansvar samt tvättstugan 

 
Kommunen har nu bytt trasig belysning vid asfaltplanen. 

Fredrik ska be en elektriker kontrollera om föreningen kan göra någon besparing på att byta sådan 

belysning som vi ansvarar för. 

Bengt nämnde att det behövs ett nytt täcklock till en kopplingsdosa på Blåbärsvägen. 

9. Brandskydds- och sopansvar 

Inget särskilt att rapportera. 

10. Snöansvar 

Snöröjningen har fungerat bra, inget särskilt att rapportera. 

11. Ordförande 

 
Thomas har upprättat ett förslag till kallelse och dagordning till föreningsstämman. En särskild punkt 

på dagordningen blir laddning av elbilar och Thomas har upprättat ett dokument om detta. 

En debiteringslängd har beställts från Villaägarna. 

  



12. Webbansvar 

Inget särskilt att rapportera. 

13. Övriga frågor 

Bengt nämnde att det finns ett antal extra glas till belysningsarmaturerna på garagelängorna. 

14. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte bestämdes preliminärt till tisdagen den 30 mars kl. 18:30. Mötet hålls digitalt. 

 

 

 

           

Thomas Ejnefjäll, Ordförande   Sven-Erik Axelsson, Sekreterare 


