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Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-08-24 

Tid: 20:00 

Plats: Telefon-/Onlinemöte 

Närvarande: Martin Andersson, Robert Jonsson och Jonathan Wogenius 
 

§ 15 Mötets öppnande 

Ordförande Jonathan Wogenius förklarar mötet öppnat 

§ 16 Anläggningsbeslut 

Utkast gällande nytt anläggningsbeslut diskuterats. Kvarvarande frågetecken tas vidare med 
kommunen. 

§ 17 Kompisgunga 

Vi avvaktar inköp tills besiktning av lekplatser är genomfört. 

§ 18 Trädfällning 

Vi har gått igenom inkomna offerter och baserat på detta valt ut att beställa arbetet av Marieby Träd 
och Tomtservice. Vi kommer återkomma med när de utför arbete i området. 

§ 19 Regler för kö till motorvärmarplats 

Regler fastställda och bifogas i ett separat dokument. 

§ 20 Byte av glödlampor i området 

Nu när det börjar vara mörkt på kvällarna så ber vi er att kontrollera om det är lampor i lyktstolparna 
som inte lyser. Om de inte är tända så ska det finnas nya lampor i gemensamhetsförråden att hämta 
och byta till. Det är varje gård som behöver hjälpas åt att byta dessa lampor. Är det slut i förråden så 
kontakta styrelsen så köper vi in flera. 

§ 21 Nästa möte 

Den 29/9 kl 20:00 via Google Meet 

 

 

 

 

Jonathan Wogenius, Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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