
 
 

Protokoll Hasselgårdens styrelsemöte 20131023 

Ordförande:  

Anneli Robertsson                                                                           

Sekreterare:  

Eva Ståhlberg 

 

Övriga närvarande i styrelsen: 

Angelica Rebecchi 

Ingegärd Schmiedlau 

Leila Harjunpää 

Lucia Carrera Herrera 

Siw Norlander 

Stella Loingesa 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 

 

2. Val av mötesledning:   

a) Mötessekreterare – Eva Ståhlberg valdes till mötessekreterare 

 

3. Föregående protokoll 

a) Protokoll Hasselgårdens styrelsemöte 130904 

 Genomförandet av Dalendagen var mycket lyckad 

- 15 bord var föranmälda, sen tillkom fler under dagen 

- Trevlig stämning på gården 

- Mycket folk 

- Vi hoppas och tror att det blir en tradition. 

 Bastun är åter öppnad efter att bastuaggregatet är lagat 

 Den gemensamma Storstädning av lokalen blev inställd 

eftersom Angelica tvättade fönstren och vi tog in en firma 

som bonade golvet 

 Övriga frågor 

- Uteplatser (se punkt 4) 

- Belysning grillhuset kommer att ske enligt oktober anslaget. 
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b) Tidigare protokoll 

 Vi har missat att följa upp att vi skulle ha en avtackning för 

Carita som bla tidigare varit lokalansvarig och jobbat länge i 

styrelsen. Vi beslutade att styrelsen tar med henne till 

Enskede matbod den 15/11 kl 19:00. 

Angelica kontrollerar med Enskede matbod att dom har 

öppet samt bokar bord. 

Ingegärd kontrollerar med Hyresgästföreningen om det finns 

någon typ av regel som bör följas. 

 

4. Möte med Svebo:s förvaltare 28/10 

a) Vilka frågor ska vi ha till mötet? 

1. Önskemål om automatisk dörröppning till gemensamma 

utrymmen. 

2. Vilken typ av plaströr har används under stambytet på vår 

gård? Detta med tanke på alla diskussioner om Bisfenol A 

3. Gårdsrenoveringen 

- Vad kommer att göras nom kort? 

- Vad kommer att göras senare och när? 

- Hur kommer vi att få vara delaktiga? 

4. Vad finns det för regler för uteplatserna? 

- Hyresgäster får olika besked om vad som gäller 

- Vad finns det för planer angående uteplatserna? 

5. Hyresgästen som har uteplatsen vid 39:an (närmast porten 

där bänken står). Vill gärna ha hjälp med att ”täta” mellan 

asfalt och staket för att minska risken för att allt skräp (löv, 

fimpar osv) blåser rakt in på hans uteplats. Kanske räcker 

med en tvärgående panel. 

6. Genomgång av alla cykelförråd, verkar framför allt finnas 

problem för det vid tvättstugan. 
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7. Vilka regler finns angående hyreskontraktet om man vill 

ändra eller lägga till personer?  

8. Ventilationen är inte tillräcklig i omklädningsrummet till 

bastun. Vi vill att detta löses. Tillsvidare anser vi att ni sätter 

upp en luftavfuktare. 

9. Fråga om eventuell hyresreducering är möjlig pga 

ventilationen 

10. Vad kostar det att installera en bänkdiskmaskin i lokalen (inkl 

diskmaskinen)? Krav snabb och tyst. 

11. Vi har fått uppgifter att det fortfarande är stökigt i området 

med vissa ungdomsgäng. Vi vill att ni förtydligar 

informationen som står på oktober anslaget. Kanske ett 

utskick till alla hushåll. 

 

b) Skicka frågor till förvaltaren innan mötet. 

 Ingegärd fick i uppgift att sända ovanstående frågor till 

förvaltaren innan mötet som hålls 28/10. 

 

5. Ekonomi 

a) Eftersom vi har gemensamt ekonomiskt ansvar i föreningen vill Eva 

redovisa vad som under senaste perioden köpts in. 

 Evas sammanställning av inköpen till lokalen gick igenom 

och godkändes (bifogas sist i protokollet) 

b) Uppföljning av verksamhetsplan och ekonomi. 

 Vi gick igenom årets verksamhetplan och vi har gjort allt vi 

planerade samt lite till. 

 Ekonomin just nu:   +15 935:- kontot 

 +  6 100:- kontantkassa 

 - 11 000:- förväntad utgift  

                  (klinkers bastu) 

 =  + 11 035:- 
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 Vi beslutade att alla utlägg och lokalhyror måste redovisas 

till Leila före den 10/12 

 

6. Rapport från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings 

Områdesmöte Enskede (2/10) 

 Karin Fernqvist-Glaving-Enskede gårds förskola informerade om 

arbetet med ”informations- och kommunikationsteknik (IKT)”. Alla 

förskolärare har fått utbildning i it för att förbättra sig på 

information digitalt. 

 Närpolis Eric Stassais presenterade ”Polisens arbete i Enskede”. 

Här pratade han om Dalen mötet som vi kallade till samt lite vad 

som utkommit av detta. Bla har Närpolis och Dalens kvartersgård 

startat ett projekt ”Vill du hänga med en polis”. Eric har även varit i 

kontakt med både Svenska Bostäder och Bostadsrättsföreningar i 

området för att diskutera problemet med ett stökigt 

ungdomsgäng. 

 Maggan Carvinger-Årsta Enskede Vantörs Stadsdelsförvaltning 

presenterade jobbet som pågår angående ”ny parkplan”. 

Ytterligare informationsmöten angående detta kommer att hållas. 

6/11 Årsta, 4/12 Vantör, 15/1 Enskede. 

 

7. Övriga frågor 

 Verksamhetsplan 2014 

Vi behöver eska pengar för 2014 års verksamhet. 

Verksamhetsplanen ska vara klar inför årsmötet, förslagsvis går vi 

igenom den på bomötet den 18/11. Eva har en påbörjad lista på 

önskade inköp samt förslag på verksamhet för 2014.  

 

8. Avslutning 

Tack för ett givande och trevligt möte i sofforna  
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Bilaga: Evas ekonomiska rapport se nästa sida 

Inköp på Ikea     

Antal Vara  inköpspris/st:  Total 

30 Tallrik vit (Färgrik, 27 cm)             15,00 kr                          450,00 kr  

30 Assiett vit (Färgrik, 21 cm)             12,00 kr                          360,00 kr  

30 Glas på fot (Rättvik 18 cm, 35 cl)             19,00 kr                          570,00 kr  

1 Kökspall svart          149,00 kr                          149,00 kr  

1 Grön krukväxt          299,00 kr                          299,00 kr  

1 Blomkruka (rågkorn 24 cm)          199,00 kr                          199,00 kr  

1 Golvlampa, Rotvik          499,00 kr                          499,00 kr  

4 kronljus             69,00 kr                          276,00 kr  

2 Barnstolar, Antilop vit          129,00 kr                          258,00 kr  

3 Kudde randig (innerkudde + fodral Elvilda, randig)             84,00 kr                          252,00 kr  

3 Kuddar enfärgad (innerkudde + fodral,  Gurli)             64,00 kr                          192,00 kr  

1 Väggklocka, Skovel          179,00 kr                          179,00 kr  

5 Tavelramar, stömby, silver, 21x30              49,00 kr                          245,00 kr  

1 Toalettrullhållare          129,00 kr                          129,00 kr  

10 Gästhanduk, grön 30x50               9,50 kr                            95,00 kr  

1 Låsbart skåp, Ätran, 35x45          149,00 kr                          149,00 kr  

2 Samla Låda med lock, 57x39x28 (största)             69,00 kr                          138,00 kr  

2 Samla Låda med lock, 39x28x28 (mellan)             35,00 kr                            70,00 kr  

3 Samla Låda med lock, 39x28x14 (minsta)             25,00 kr                            75,00 kr  

1 Skärbräda (2 pack)             29,00 kr                            29,00 kr  

2 Toalettborste               5,00 kr                            10,00 kr  

1 Sopset             68,00 kr                            68,00 kr  

1 Hink med urvridare             49,00 kr                            49,00 kr  

2 Kasse blå               5,00 kr                            10,00 kr  

  
  

                     4 750,00 kr  

2 Sallader             65,00 kr                          130,00 kr  

  Totalt Ikea 
 

                     4 880,00 kr  

Inköp på Blocket 
 

  

1 Soffbord          450,00 kr                          450,00 kr  

2 Skinnsoffor inkl frakt       1 250,00 kr                       2 500,00 kr  

1 Matta          335,00 kr                          335,00 kr  

  
  

                     3 285,00 kr  

Inköp från Bonpix 
 

  

17 Gardiner          179,00 kr                       3 043,00 kr  

1 Expeditionsavg+Faktureringsavg             68,00 kr                            68,00 kr  
  

  
                     3 111,00 kr  

Inköp från Gottfrid Johansson Musik AB 
 

  

4 Pianounderlägg (skydda golvet) 
 

                          90,00 kr  

  
  

  

Totalt inköp     11 366,00 kr  
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