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Stefan Ljungar – kassör; Annamaria Nadi - sekreterare;  

Marianne Petri Hamvik- suppleant; Mikael Alesch – suppleant 

 

  

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Ordförande förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes. 

 

2. Justering av föregående mötesprotokoll 

 

3. Undercentralen 

Inget att rapportera.  

 

4. Samverkan mot brott 

Inget att rapportera. 

 

5. Ekonomi 

-     Värmekostnadsutfallet per januari månad 2021 blev 4,6 % över budget, vilket 

motsvarar en merkostnad på 8700 kronor. Orsaken är den extra kalla väderleken 

under januari. 

 

 

 

 

 



 

 

6. Skrivelser 

Skrivelse inkommit angående vårt avtal med snöröjare 

Styrelsen svarar: Enligt vårt avtal sker snöröjning dagtid mellan kl 08.00 till kl 

20.00 efter avslutat snöfall på ca 5 cm. Vi delar entreprenör med två 

grannföreningar. Entreprenören avgör själv när och var hen börjar. Snöröjaren är 

informerad om att respektera våra fartbegränsningar samt att inte köra för nära våra 

instabila stenmurar. 

 

Skrivelse inkommit angående kommunens plogning vid Björnflokevägens 

vändplan 

Styrelsen svarar: Kommunens snöröjare har lyckats med att dumpa snö både 

framför och mot vår sopkasun vid Kv Hedblomstret. En medlem i föreningen tog 

först kort och skickade in bilderna med kommentar till Stockholms Stads 

hemsida/klagomål/snöröjning. Därefter skottade medlemmen bort en ansenlig 

mängd snö så att sopkasunerna kan lyftas upp vid tömning. Månadens ros till 

medlemmen! 

 

7. Aktivitetslista. Gicks igenom 

 

8. Nyinflyttade medlemmar 

 

9. Övriga frågor 

 

Information utifrån önskemål:  

 

Kostnader för nycklar 

 

a) Till sopkasun 521 kr / st 

b) Till spolplatta 200 kr/st 

c) Till garagedörr grund 76 kr + egen tilläggskostnad för rätt profil 

 

 

 

10. Nästa möte 

Måndag 15/3 kl 1900 

 

 

 

 

11. Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Vid protokollet 

 

 

………………………………. 

Annamaria Nadi  
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 ……………………………..  ……………………………... 

 Kenth Grossman   Stefan Ljungar 

 

 

 

Protokollet är undertecknat av ovanstående. Original finns för påseende hos 

styrelsen.  


