
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE HUMLENS 
SAMFÄLLIGHET 2019-04-09 

När: 2019-04-09 19:30 
Var: Humlebacken 30 
Närvarande: Olof Wijnbladh, Maria Johansson, Ingvar Rehbinder, Helena 
Remnerud , Michael Jerlin och Lasse Eriksson 

 

 

1. Mötets öppnande 

 Mötet öppnas och samtliga hälsas välkomna. 

 

2. Godkännande av agenda 

Inga synpunkter 

3. Val av mötesordförande 

Olof väljs till ordförande  

4. Val av mötessekreterare 

Helena väljs. 

5. Mötets behöriga utlysande 

Ja.  

6. Beslutsmässighet  

Ja, endast en person frånvarande.  



7. Uppföljning från årsmöte- och revisionsprotokoll  
 
Genomgång av uppföljningspunkter för styrelse 
Revisionsberättelse: Granskningspromemoria; önskemål om att de handlingar som protokollet 
hänvisar till biläggs protokollet.  
I linje med pågående arbete att säkerställa den individuella debiteringen av värme och vatten 
ska manuell uppföljning ske.  
 

8. Städdag 
  
Bestämma datum och grov plan: Traditionsenligt i maj, lördag11 maj 10.00-13.00.   

9 Målning av garage och soprum 
  
Stämma av status på ev offerter och bestämma nästa steg 
Lasse har varit i kontakt med ett företag, dock inte fått in någon offert. Fler ute så svar väntas 
inkomma inom kort. Önskemål om att i vart fall få in tre offerter. När offerter kommit in kan 
styrelsen ta diskussionen via mejl vilket bolag som ska användas.  

10. Vattentryck 

Diskutera hur vi kan gå vidare med att utreda möjligheter för att installera egen tryckstegrare 

om det skulle kunna ge effekt. Stockholm Vatten har inte återkommit i frågan. Nu är frågan om 

vi ska ta tryckstegringspumpen som ett eget uppdrag utan inblandning av Sthlm Vatten. 

Kostnaden kanske kan bäras via reperationsfonden. Ta in offerter. Ingvar tar uppdraget att 

utreda offertläget. Micke mejlar ett bolag.   

11. Översyn av eluttag i garaget 
 

 Bestämma hur vi går vidare för att göra en översyn av status i garaget för laddning av 
elbilar och hur vi jobbar med det framöver. Vi behöver få ta i en elektriker med rätt 
kompetens som initialt kan göra en översyn och besikta befintligt läge. Ev kan Bravida 
kontaktas, Olof tar det uppdraget. Idag finns det 6 bilar som är i behov av el. Micke har 
skickat förfrågan till ytterligare bolag.  

 Hur följer vi den generella diskussionen som varit kring samfälligheter för att kunna ta 
ställning kring hur vi ska hantera laddning framöver. Olof kan ställa fråga till Villaägarna. 

 



12. Gårdsfest 
  
Vill vi köra något i vår eller upprepa fjolårets höstsuccé? Då det är mycket inbokat under våren 
hoppar vi över vårfest och siktar på en garagefest. Festkommitte bör tillsättas; Sarah Jerlin får 
uppdraget och hon får utse medhjälpare. 

13. Informationsbrev till medlemmar 

Städdag och höstfest; Ingvar skickar ut brev till samtliga medlemmar. 

14. Nästa styrelsemöte 

Onsdag den 8 maj kl. 1900 hos Micke.  

. 

15. Övriga frågor   

Soprummet; Stökigt och pappkartonger som ställs på marken. Styrelsen får skicka en skrivelse om bot 

och bättring, Olof tar sig an detta. 

  

16. Mötets avslutande  

Mötet avslutades. 

 

Sekreterare    Justerat 

 

 

Helena Remnerud   Olof Wijnbladh 


