
 
 
Protokoll från styrelsemöte 2004-01-21 
Närvarande:      Lars Sjögren  

     Ebbe Belfrage  
     Susanna Persson 

Ej närvarande: Jan Brunsberg  
 
1. Mötet öppnades av Lars Sjögren. 

 
2. Susanna valdes till mötets sekreterare. 

 
3. Föregående protokoll 

Protokollet godkänds med följande förtydligande; avtalet med Com Hem gäller från den 
¼ 2004,  därefter läggs protokollet till handlingarna. 
 

4. Vattenavläsningen den 2003-11-01. 
Som framgår av utdelad Vattenavläsning kan konstateras att spillet är väldigt stort.  
Styrelsen konstaterade att det stora spillet beror på att föreningen ändrat avläsningsperi-
oder. Nästa vattendebitering sker i februari. 

 
5. Årsmötet 2004. 

Årsmötet sker den 17 mars kl. 19.00-ca 21.30. 
Plats: Folkets Hus Hallunda, lokal Mode 2.  
En lättare förtäring kommer att serveras. 
Till årsmötet är Lotti Tyni från närpolisen inbjuden för att ge oss information om hur  
förebyggande av brott inom samfälligheten kan förbättras, samt övrig aktuell information 
från Närpolisen. 
Ekestang som är vår samordnare för grannsamverkan kommer även att ge oss aktuell in-
formation om vårt närområde. 
 

6. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 11 februari kl. 19.00 hos  
Jan Brunsberg, Hirdv. 6.  
Krister Johansson och Håkan Ekestang inbjuds att delta på mötet. 
 

7. Lars S tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
 
Susanna Persson   Lars Sjögren 
    
Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE 10-2004 
 

 



 
 
Protokoll från styrelsemöte 2004-02-11 
Närvarande:      Lars Sjögren  

     Ebbe Belfrage  
     Susanna Persson 
     Jan Brunsberg  
     Håkan Ekestang 
     Krister Johansson 

 
1. Mötet öppnades av Lars Sjögren. 

 
2. Susanna valdes till mötets sekreterare. 

 
3. Föregående protokoll 

Protokollet godkänds och läggs till handlingarna. 
 

4. Ekonomi. 
Ekonomin är i balans med visst överskott. Redovisning sker på årsmötet. 

 
5. Årsmötet 2004. 

Sune Lindholm från Botkyrka lokalt BRÅ samt Lotta Tyni från närpolisen kommer att delta 
på årsmötet.  
Kallelser till årsmötet beräknas komma ut till alla medlemmar 1a veckan i mars. 
 

6. Övrigt. 
Lasse S. har fått en broschyr från kommunen om vatten & avlopp. Man vill från kommu-
nens sida särskilt poängtera problemet med fett i avloppssystemet som orsakar stopp. 
Alla uppmanas att vara försiktig med detta och torka ur t ex stekpannan istället för att 
spola ur den med varmt vatten direkt i avloppet. 
Lasse S. kontaktar kommunen för att höra om vi kan få en broschyr per fastighet som 
stöd och information i dessa frågor. 
 

7. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 3 mars kl. 19.00 hos  
Lars Sjögren, Hirdv. 27.  
Krister Johansson inbjuds att delta på mötet. 
 

8. Lars S tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
 
Susanna Persson   Lars Sjögren 
    
Dok: RÖDSTENEN/STYRELSE 11-2004 
 

 


	Styrelsemöte 2004-01-21
	Styrelsemöte 2004-02-11

