
 
 

Protokoll Hasselgårdens styrelsemöte 130904 

Ordförande:  

Anneli Robertsson                                                                           

Sekreterare:  

Leila Harjunpää 

Övriga närvarande i styrelsen: 

Agapi Tsotra Delaporta 

Angelica Rebecchi 

Eva Ståhlberg 

Ingegärd Schmiedlau 

Siw Norlander 

 

 

Boenden som deltog: 

Chatrin Mårvik 

Gabriella Mårvik 

Nena Pavlovic 

Malin Lundstedt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagordning: 

1. Dalendagen-loppis 

Tolv gårdar deltar. På Hasselgården 12 bordar bokade. Vill flera delta ordnar man eget bord. 

Alla ansvarar själva för sina saker efter loppiset. På gården anordnas också försäljning av 

fika/våfflor, fiskdamm. 

2. Bastuinformation 

Bastun är färdig renoverad. Dock är bastuaggregatorn felanmält. Kolla på hemsidan när 

tillgängligt igen. Bastuansvarig vill undersöka möjlighet att köpa in en luftavfuktare till 

omklädningsrummet. 

3. Upprustning av delar av lokalen 

Köket utbytt under sommaren.                                                                              

Ventilationsarbete är inte helt klart. 

4. Storstädning av lokalen 

Det behövs fönsterputs och golvvård i lokalen.                                                               

Den 12 oktober ska hållas städning av lokalen. Kallelse till samtliga boende.    

Golvvård ska göras av en städfirma. Det ska tas offert. Styrelsen ansvar för det. 
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5. Pubafton 

Det finns intresse på gården att ordna pubafton för boende på Hasselgården. Ett utmärkt 

sätt att lära känna sina grannar bättre.                                                               

Det bildas en festkommitté som ska planera detaljer.                                              

Festkommittén består av 3-4 boende på gården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Övriga frågor 

Nattvandring 

Intresse bland boende. Det diskuterades betydelsen av att vara synlig som vuxen i Dalen. Två 

föräldrar boende på Pärongården ansvarar för nattvandring. 

Uteplatser på gården 

Det diskuteras om det är tillåtet att själv sätta upp ett staket på sin uteplats. Lite olika 

information om detta så det bästa är att ta kontakt med Svenska Bostäder. Ordförande 

skulle undersöka saken. 

Följande information har Eva lagt till efter styrelsemötet. Detta eftersom vi måste se om vi 

behöver söka serveringstillstånd: 

Regler som måste uppfyllas för att inte behöva serveringstillstånd: 

Hämtat från: Tillståndsenheten vid stockholms socialtjänst - och 

arbetsmarknadsförvaltning - ANVISNINGAR till ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet 

sällskap 

Det krävs inte serveringstillstånd om samtliga fyra punkter nedan är uppfyllda:  

• serveringen anordnas utan vinstintresse  

• vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer  

• inte medför andra kostnader för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och  

• anordnas i andra lokaler än sådana där det bedrivs yrkes- mässig försäljning av 

alkoholdrycker eller lättdrycker 

Vad är ett slutet sällskap Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har 

någon form av gemensamt intresse i förening eller sammanslutning utöver ifrågavarande 

tillställning där arrangören i förväg känner till vem som deltar. Lokalen får inte vara öppen 

för insläpp av nya gäster under pågående tillställning. Om personkretsen inte är 

begränsad och känd i förväg sker servering till allmänheten. 
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Belysning grillhuset 

Denna fråga har tagits upp som en av punkterna av 29 som inlämnades till SB angående 

förbättringar av gården. Det kommer att ske ombyte av förvaltaren så just nu är det oklart 

vad som kommer att hända den närmaste tiden. 

Barnteater 

En förfråga av ordförande om lokalen kan användas till en teaterföreställning för 

förskolebarn på en kommunal förskola i Dalen.  

Svar ja. Dessutom sponsrar vi lokalhyran. 

Inköp 

Till lokalen ska köpas in två soffor, serveringvagn, nya gardiner och golvlampor. 

 

Mötet avslutas och vi tackar alla som närvarade (både styrelse och boende) 

 

 

 

  


