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Styrelseprotokoll   

Kontakta styrelsen via vår hemsida www.kvarnberget.nu  

Datum: 2015-12-09   Tid: 18.30 – 21.00   Plats: Långdansgatan 64 
 
Närvarande:  Helen Adolfsson (HA), Sara Gernandt (SG), Klaes Magnusson (KM), Claes Sjögren (CS) 
  Thomas Axelsson (TA), Magnus Sjögren (MS), Marie Puustak (MP). 
 
Frånvarande:   
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes. 
   
§3 Föregående protokoll 
 Kvarvarande punkter: 

1) Spolning av del av LOD-systemet. Första spolningsförsöket lyckades inte pga av att 
man inte lyckades hitta rätt ledning. Nytt försök skall göras, efter att TA varit i 
kontakt med Anders Larsson på Kommunen. 

2) Rensning av diken inom området. TA meddelade att det är arrendatorn som har 
uppdraget att hålla avloppsdikena öppna. TA kontaktar arrendatorn. 
 

§4. Ekonomi Dagsläge 
 Inget att rapportera ang. ekonomin.  
 Underlaget som skall skickas till Kronofogden, i det fall en fastighetsägare inte betalar 
 avgiften i tid, är nu komplett. 
 
§5. Fastighetsöverlåtelser. 
 Långdansgatan 118 och Långdansgatan 130 har bytt ägare. Vi hälsar de nya ägarna 
 välkomna till vårt område. 
 Rapporteringen ang. fastighetsöverlåtelser bygger på när lagfarten blir offentlig. Det 
 kan betyda att fastighetsägarna hinner flytta in innan vi kan rapportera om ändringen. 
 
§6. Hemsidan 
 Nya bilder har publicerats på hemsidan. Styrelsen vill gärna ha flera bilder som kan 
 publiceras på hemsidan. 
 Kopplingen till Facebook skall framgå av vårt brevpapper. 
 Information om vårt årsmöte bör snarast publiceras på hemsidan. (31/3-16) 
 HA tar kontakt med Carola Allegria som är sammankallande i ”valberedningen” 
 
§7. Övriga frågor. 
 Gunnar Nilsson, Långdansgatan var inbjuden för att prata om det vattenprojekt som 
 kommunen planera i anslutning till vårt område. Gunnar hade deltagit i ett 
 informationsmöte kring projektet. Det framkom inte mycket på detta möte eftersom 
 kommunen ännu inte har finansieringen klar för projektet. Någon form av förändring 
 skall dock genomföras. Ett förslag är att höja vattennivån på den befintliga bäcken och 
 att anlägga någon form av promenadväg. 
 Gunnar kommer att delta på kommande informationsmöten och rapportera till 
 styrelsen. 
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§7. forts. Nästa styrelsemöte: 21/1-16 och 18/2-16 och sista mötet för innevarande 
 verksamhets år 17/3-16. Kallelser kommer att skickas ut. 
 
 
§8. Ordföranden avslutade mötet och tackade för styrelsens engagemang. 
 
 
 

 


