
 

 

Protokoll styrelsemöte 2017-04-19 
När: Tisdag 2017-04-19 kl 19:30 

Var: Humlebacken 26 

Kallade: Styrelsen Humlen 

Närvarande: Ola, Olof, Ingvar, Lasse och Alexandra 

1. Mötets öppnande 

2. Godkännande av agenda 

3. Val av mötesordförande 

Olof valdes. 

4. Val av mötessekreterare 

Alexandra valdes. 

5. Mötets behöriga utlysande 

Ja! 

6. Beslutsmässighet 

Ja! 

7. Senaste styrelseprotokollet 

Uppföljning från senaste protokollet - Lasse har ringt Vattenfall angående mätning av trycket. De 

skulle ringa tillbaka, men har inte gjort det. 

8. Sandsopning 

Diskussion / uppföljning av gemensamma sandsopningen  28-mars. Kostnaden blev 

ungefär 5000:- med säckar och sandhämntning. Om vi anlitar en sopfirma som sopar, 

vattnar och tar med sanden  åt oss så kostar det ca 9000:-. Vi rekommenderar att vi 

lägger in det i budgeten för nästa år. 



 

 

9. Städdag våren 

Planera aktiviteter på städdagen samt ansvarsområden 

Detta vill vi göra: 

Alexandra och Johan ansvar för att starta upp och ser till att alla har något att göra samt 

att allt blir gjort. Alexandra fixar lista med saker ska göra som hon hänger upp på 

anslagstavlan. 

● Rensning i rabatter (grenar, löv etc)  (2+1 pers) 

Förberedelser: Köpa in sopsäckar 

 
● Bortförsel av grenar, löv etc (2 pers) 

 Ola köper fyra big bags. Vi ställer fram en i taget. 
 

● Sopa upp allt grus från asfalten, besöksparkeringarna, allmänna gräsytor 
och soprum  (2 pers)  

●     
Sopa upp allt grus från garaget  (4 pers) 

● Förberedelser: Ola köper hem 6 munskydd och säkerställ att alla flyttar på sina 

bilar innan. 

 
● Sätta upp fartguppen  (2 pers) 

● Förberedelser: Ola kollar om hans slagborr funkar. 

 
● Kratta grusgångarna och gräsytorna vid lekplatsen  (1 pers) 

 

● Kratta/vända sandlådorna (3 starka personer) 

 

● Olja in bänkarna vid sandlådan - vi bestämde att vi hoppar detta i år då det är 
för mycket jobb och att det inte blir så bra om vi bara lackar utan att slipa 
ordentligt. 

● Köpa in lunch - Ingvar fixar korv, festis, minerallvatten, ketchup, senap, rostad 

och lök. Ingvar fixar grill och är grillansvarig på söndag. 
● Rensning av skräp i skogsområdet 
● Byta lysrör i garaget/soprum lysrör finns 

● Laga taket på lekstugan 

● Soprum sopa rent i båda soprummen. Måla/förbättra färgen runt nya haken. 

 
Ingvar skickar ut en påminnelse om städdagen. 

10. Avtal snöröjning/sandsopning 

Uppdatering kring avtal med Utemiljö. Ola försöker få kontakt med dem för att eventuellt 



 

 

förbättra avtalet (om det går). Olof ringer Utemiljö för att kolla vad det kan kosta att ha med 

sandsopning i avtalet för nästa år. 

11. Hemsidan och information 

Behov av att uppdatera information på hemsidan och få upp protokoll. Ingvar fixar så fort att hon 

protokollet. 

12. Övriga frågor 

● Minol - Olof pratar med Maria kring minolavstämning. Vi tar upp det nästa 

möte. 

● Hus 36 ska bygga ut sin balkong och styrelsen har fått information om det. 

Styrelsen har inga invändningar på detta. 

13. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir den 29 maj klockan 19.30 hemma hos Ola. 

14. Mötets avslutande 

  


