
Styrelsemöte Fridhemsgläntan 

 

Datum: 160825 

Närvarande: Börje Fjellgren, Peter Wallström, Björn Widorson, Mats Häggquist, Jane 

Sandberg, Malin Åhrlin 

Frånvarande: -  

Särskilt Kallade: - 

 

$1 Föregående protokoll 

Föregående styrelsemötesprotokoll från den 18/5 lades till handlingarna. 

 

$2 Ekonomi 

Ekonomin i föreningen är god. Ett av våra lån skall läggas om i december 2016. 

 

$3 Motioner/Frågor/Önskemål 

- 

$4 Sophantering 

Då det uppdagats att det ibland slarvas med vad vi slänger i våra sopkärl har följande text 

lagts upp på föreningens hemsida: 

 

Läs mer på: http://gastrikeatervinnare.se/skola/hogstadiet/hur-ska-du-sopsortera/ 

Detta kommer att följas upp framöver! 

 

$5 Snöröjning 

- 

 

 

http://gastrikeatervinnare.se/skola/hogstadiet/hur-ska-du-sopsortera/


$6 städdagar 

Höstens städdag är den 23/10. 

 

$7 Planerade projekt/underhåll 

Skogsvårdsstyrelsen kommer att röja ”skogen” utanför plank och stängsel som genomför 

detta någon gång i september/oktober. 

Två motioner som behandlades på årsstämman: 

1. Byggnation av en grillplats på grusplanen vid lekparken: Beslut togs på årsstämman 

att bygga en grillplats vid lekparken. Håkan, 45E, fick i uppgift att vara ”projektledare”. 

Håkan skall inkomma med ett mer detaljerat förslag som stäms av med styrelsen för 

beslut. Håkan tar hjälp av några frivilliga i föreningen för att genomföra arbetet. 

 

2. Byggnation av ett mindre kallförråd för förvaring: Beslut togs på årsstämman att 

uppföra ett förråd om 3X5 m. Det första förslaget var att placera förrådet direkt till 

höger när man kommer upp vid parkeringen vid 43A. Detta skulle medföra att vi 

förlorar en parkeringsplats, vilket inte är önskvärt. Nuvarande förslag är att placera 

förrådet till vänster vid uppfarten/grusgången till lekparken. Börje har varit i kontakt 

med BM-Bygg som kommer att lämna en offert. Vi kommer att ta in ytterligare en 

offert när BM-Byggs offert inkommit. 

 

$8 Pågående projekt/underhåll 

OBM-gruppen har varit här och tvättat fasaderna och de kommer även att skölja bort smuts 

och rester med vatten då den tidigare behandlingen inte gett önskat resultat. 

 

$9 Övriga frågor 

45C och E har sprickor i betonggolvet i resp. garage. Kentas Mini-entreprenad har varit här 

och tittat hur omfattande sprickorna är och om något behöver åtgärdas. Jane kontaktar 

firman då det var ett tag sedan de var här och tittade. 

 

  



$10 Nästa styrelsemöte 

160904 hos Börje 

 

$11 Avslutning 

 

 

Antecknat av Mats Häggquist 

 

………………………………………………………………………….. 

 

Justerat av Börje Fjellgren 

 

…………………………………………………………………………… 


