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  Protokoll - Kvarnbergets styrelsemöte 

Datum: 2017-09-28 Tid: 18:45 – 21:00 Plats: Kvarnstugan 
 
Närvarande: 
 Ulla Blom Ivarsson (UBI)  Ordförande 

Magnus Sjögren (MS)  ledamot, sekreterare 
Clas Sjögren (CS)  ledamot, kassör 
Milla Merdzic (MM)  ledamot, trädgårdsansvarig 
Pernilla Wiklander (PW)  ledamot 
Jonas Åberg (JÅ)  suppleant 

 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§2. Ordföranden beslutade utse Pernilla Wiklander till ordinarie ledamot för dagens möte. 

§3. Dagordningen godkändes 

§4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§5. Ekonomi 

CS hade lämnat underlag inför mötet som redovisade att ekonomin är i balans. 

§6. Läget för överflyttning av föreningens medel till mer fördelaktigt sparande 

Nytt konto håller på att skapas efter diverse pappersexercis. 

§7. Förslag från fastighetsägare, autogiro på avgiften till samfälligheten 

Förslaget diskutterades av styrelsen som avslog förslaget på grund av att vi bedömer att 
arbetsbelastningen kan öka avsevärt. Inte för att autogiro i sig är belastande utan för att det 
skulle finnas ytterligare ett alternativ för inbetalningar att administrera. 

§8. Fastighetsöverlåtelser – aktuella husägarbyten 

Sedan föregående styrelsemöte så har lagfarter för Långdansgatan 90, 196 och 216 nu 

publicerats. Styrelsen hälsar de nya ägarna välkommen till Kvarnberget. 

§9. Inköp av möbler till Kvarnstugan 

Bord och stolar till Kvarnstugan har beställts och blivit levererade. Tänk på att vara rädda 

om möblerna när ni nyttjar Kvarnstugan. 

De gamla möblerna finns nu till försäljning. Passa på vid höststädardagen eller hör av dig till 

stugfogden om du är intresserad. 20 kr per stol och 50 kr per bord är priset. 

§10. Stubbfräsning och återplantering 

Stubbarna är frästa och upprensning ska ombesörjas av respektive ansvarsområde på 

höststädardagen. 
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De stubbar som inte har blivit frästa kan behandlas med Ecoplugg, dessa kommer att delas 

ut via de områdesansvariga. 

§11. Parkeringsproblematik 

Trots att styrelsen återkommande informerat om regler kring parkering är det fortfarande 

ett problem att bilar parkerar på gräsytor och gångvägar inom samfälligheten. Styrelsen 

upplever dock att det är ett fåtal fastigheter som står för huvuddelen av problematiken. Tala 

gärna med dina grannar när bilar står olämpligt parkerade.  

§12. Kommande höststädardag, datum, kallelse till beställarmöte 

Beställarmötet kommer att hållas 5/10. Kallelse är utdelad. 
Själva höststädardagen är 21/10. 

§13. Åtgärdslistan uppdaterades 

§14. Övriga frågor – inga övriga frågor. 

§15. Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse. 

Nästa möte äger rum den 26/10 Kl. 18:45 och mötet därefter den 29/11. 

 
 
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
……………………………….   …………………………. 
Magnus Sjögren   Ulla Blom Ivarsson 
Sekreterare     Ordförande 

 


