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Protokoll	  Hasselgårdens	  styrelsemöte	  nr	  6	  141020	  

Ordförande:	   Eva	  Ståhlberg	  
Sekreterare:	   Angelica	  Rebecchi	  
Övriga	  närvarande:	  Ingegerd	  Schmiedlau,	  Lucia	  Carrera	  Herrera,	  Agapi	  Tsotra	  Delaporta	  

1. Mötets	  öppnande	  
2. Val	  av	  justerare:	  

a. Lucia	  Carrera	  
3. Val	  av	  sekreterare:	  

a. Angelica	  Rebecchi	  

4. Godkännande	  av	  dagordning:	  
a. Dagordningen	  godkänns	  med	  följande	  tillägg	  under	  övriga	  frågor	  

i. Hur	  får	  vi	  boende	  att	  komma	  till	  Bomötet	  den	  5/11?	  
ii. Ingegerd	  rapporterar	  om	  mötet	  som	  Hyresgästföreningen	  Sydost	  anordnat	  
iii. Ingegerd	  vill	  informera	  om	  Hasselgårdens	  hfs	  rådgivare	  som	  man	  kan	  vända	  

sig	  till	  vid	  eventuella	  frågor	  
iv. Förslag	  om	  middag	  för	  styrelsemedlemmar	  för	  att	  avsluta	  det	  gånga	  året	  
v. Förslag	  om	  att	  skjuta	  upp	  punkt	  5	  och	  gå	  igenom	  punkterna	  6,7,8	  innan	  
	  

5. Föregående	  protokoll	  nr	  4	  och	  nr	  5:	  
a. Föregående	  protokoll	  4	  och	  5	  är	  justerade	  och	  påskrivna	  samt	  överlämnade	  till	  

Angelica.	  
b. Punkt	  7c	  enligt	  protokoll	  4	  är	  ej	  slutförd:	  punktering	  på	  säckkärran/pirran,	  repareras	  

eller	  nyinköp?	  Chatrin	  var	  tidigare	  ansvarig	  för	  denna	  punkt.	  
c. Angående	  lokalens	  hyreskontrakt	  (övriga	  frågor	  protokoll	  3)	  står	  denna	  punkt	  

fortfarande	  öppen	  då	  Eva	  skall	  ta	  itu	  med	  detta	  
d. Eva	  informerar	  att	  det	  finns	  ritningar,	  på	  bygget	  vid	  den	  omtalade	  fotbollsplanen	  

samt	  garaget	  vid	  ålderdomshemmet,	  tillgängliga	  på	  SVBs	  hemsida.	  Punkt	  7d	  från	  
protokoll	  nr	  5	  

6. Frågor	  till	  Förvaltaren	  inför	  Bomötet:	  
a. Förutom	  de	  tidigare	  bordlagda	  frågorna	  som	  anses	  viktiga	  att	  ta	  upp	  med	  förvaltaren	  

har	  ingen	  boende	  anmält	  ytterligare	  frågor	  men	  de	  närvarande	  
styrelsemedlemmarna	  tillägger	  följande	  frågor:	  	  

b. Sonja	  Johansson	  (47an)	  har	  klagomål	  om	  alldeles	  för	  mycket	  damm,	  troligtvis	  
beroende	  på	  det	  nya	  ventilationssystemet,	  och	  har	  vid	  flera	  tillfällen	  kontaktat	  
bovärden	  Pia	  Berglund	  men	  inte	  fått	  en	  positiv	  respons.	  Ingegerd	  har	  rått	  Sonja	  att	  
samla	  damm	  i	  7	  dagar	  som	  bevis.	  

c. Det	  visar	  sig	  fortfarande	  finnas	  2	  paraboler	  vid	  port	  37	  
d. Grillhuset	  verkar	  vara	  ett	  tillhåll	  både	  kvällar	  och	  det	  har	  även	  hänt	  att	  någon	  sovit	  

där.	  
e. Får	  man	  använda	  ved	  i	  grillen	  i	  grillhuset?	  
f. Gårdsrenovering-‐	  när	  är	  det	  vår	  tur?	  Vi	  hörde	  något	  om	  Poppelgården,	  är	  inte	  

den	  klar?	  
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g. Genomgång	  av	  samtliga	  lägenheter	  i	  låghusen	  där	  svartmögel	  har	  förekommit	  tack	  
vare	  fuktskador.	  Vi	  vill	  ha	  svart	  på	  vitt	  att	  det	  är	  svartmögel	  som	  gäller!	  Bevis	  på	  
motsatsen?,	  Varför	  får	  hyresgäster	  till	  svar	  att	  det	  inte	  var	  svartmögel?	  

h. Vi	  vill	  ha	  en	  lampa	  vid	  cykelstället	  utanför	  37ans	  port,	  gärna	  med	  rörelsedetektor,	  för	  
att	  undvika	  att	  ungdomar	  gömmer	  sig	  där	  samt	  att	  buskarna	  där	  omkring	  klipps	  för	  
bättre	  insyn.	  

i. Boning/polering	  av	  golv	  alt	  ny	  matta	  i	  lokalen	  samt	  ommålning	  av	  väggar	  och	  tak.	  
Vems	  ansvar?	  

j. Eluttagen	  i	  lokalen	  är	  fortfarande	  ur	  funktion	  samt	  att	  elementen	  skall	  genomgås	  då	  
de	  inte	  fungerade	  förra	  vintern.	  	  

k. Avloppet	  i	  lokalen	  skall	  kontrolleras	  för	  en	  eventuell	  installation	  av	  diskmaskin.	  
l. Avloppet	  i	  bastun	  måste	  genomgås.	  
m. Är	  belysningen	  i	  förrådet	  vid	  47ans	  port	  lagat?	  

	  
7. Verksamhetsplan	  för	  2015	  

Eva	  har	  förberett	  ett	  förslag	  för	  verksamhetsplan	  2015	  och	  delat	  upp	  den	  i	  2	  delar	  dvs	  1	  
för	  allt	  som	  rör	  styrelsen	  och	  den	  2a	  delen	  som	  rör	  aktiviteter	  så	  som	  gårdsfester	  mm.	  
Följande	  bestäms	  som	  tillägg	  för	  verksamhetsplanen:	  
a. Golvvård	  av	  lokalen	  samt	  fönsterputs	  och	  eventuell	  storstädning	  (anlita	  städfirma)	  
b. Inköp	  av	  ytterligare	  1	  Devlon	  dörrmatta	  	  
c. Vi	  bestämmer	  att	  satsa	  på	  hopfällbara	  bord	  samt	  stolar	  för	  att	  underlätta	  allt	  

underhåll	  
d. Inköp	  av	  projektorduk	  för	  de	  kommande	  aktiviteterna	  som	  filmvisning	  för	  

barn/ungdom,	  visning	  av	  sportevenemang	  mm	  
e. Inköp	  av	  arkivskåp	  för	  arkivering	  av	  Lhf:s	  dokument	  
f. Ska	  vi	  ha	  2	  gårdsfester	  då	  det	  visade	  sig	  att	  den	  sista	  var	  väldigt	  tätt	  in	  på	  

Dalendagen.	  Barnen	  visar	  sig	  uppskatta	  gårdsfesterna	  och	  det	  är	  nog	  läge	  att	  
förvärva	  nya	  styrelsemedlemmar	  som	  kan	  hjälpa	  till.	  	  	  	  

g. Införskaffa	  ett	  barnpingisbord	  då	  den	  kommande	  pingiskvällen	  kommer	  att	  vara	  
uppdelad	  i	  2	  delar.	  Först	  för	  de	  yngre	  barnen	  sedan	  för	  de	  äldre.	  

h. Det	  planeras	  en	  studieresa	  för	  boende	  på	  gården	  med	  en	  självavgift	  och	  kanske	  att	  
maten	  går	  på	  egen	  bekostnad.	  Det	  föreslås	  en	  summa	  på	  30000	  kr	  

i. Det	  föreslås	  en	  arbetsresa	  för	  styrelsemedlemmarna	  med	  en	  summa	  på	  10000kr	  
j. Bärbar	  dator	  för	  bokföring,	  protokoll,	  anteckningar	  vid	  styrelsemöte	  mm.	  Lucia	  skall	  

kontakta	  rådgivaren	  för	  att	  rådfråga	  om	  detta	  är	  rimligt	  att	  äska	  pengar	  för.	  
I	  övrigt	  är	  verksamhetsplanen	  till	  belåtenhet	  
	  

8. Angående	  misskötsel	  av	  städning	  av	  lokalen/Hur	  gör	  vi	  om	  lokalen	  inte	  städas?	  
Vi	  kommer	  överens	  om	  att	  följande	  förslag,	  skall	  tas	  upp	  på	  Bomötet,	  om	  vilka	  åtgärder	  
som	  skall	  vidtas	  vid	  misskötsel	  av	  städning	  efter	  uthyrning	  av	  lokalen.	  
a. Handpenning	  på	  500	  kr	  behålls	  som	  sedan	  används	  som	  arvode/gåva	  till	  den	  som	  tar	  

på	  sig	  ansvaret	  att	  städa.	  Detta	  betyder	  även	  att	  hyresgästen	  som	  misskött	  sig	  inte	  
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får	  hyra	  lokalen	  fler	  gånger.	  Lucia	  skall	  ta	  reda	  på	  vilka	  regler	  som	  gäller	  kring	  
arvode/gåva	  	  

b. Förslag	  om	  att	  anlita	  städfirma	  som	  alltid	  städar	  efter	  att	  lokalen	  varit	  uthyrd	  där	  
hyresgästen	  står	  för	  kostnaden	  

c. Förslag	  om	  att	  lokalen	  stängs	  för	  uthyrning	  och	  att	  den	  endast	  används	  för	  lhfs	  
aktiviteter	  enligt	  verksamhetsplanen	  
	  

9. Övriga	  frågor	  
a. Förslag	  om	  middag	  för	  styrelsemedlemmar.	  Angelica	  skall	  förse	  sig	  med	  meny	  samt	  

fråga	  om	  det	  är	  möjligt	  att	  erhålla	  faktura	  
b. Det	  bestäms	  att	  påminnelse	  lappar	  angående	  bomötet	  skall	  sättas	  upp	  för	  att	  väcka	  

mer	  intresse	  och	  få	  fler	  boende	  att	  närvara	  vid	  mötet.	  	  
c. Evas	  tanke	  är	  att	  framföra	  till	  boende	  på	  gården	  att	  styrelsen	  arbetar	  ideellt	  och	  på	  

vår	  fritid.	  
d. Ingegerd	  ger	  kontaktuppgifter	  till	  vår	  kontaktperson	  vid	  hyresgästföreningen	  sydost	  

Kristina.lindholm@hgfsydost.se	  tel	  0738935723	  

	  
10. Nästa	  möte	  

Nästa	  möte	  hålls	  den	  27/10	  tillsammans	  med	  förvaltaren	  där	  alla	  frågor	  genomgås	  och	  	  	  	  	  	  
besvaras	  .	  

	  
11. Mötet	  avslutas	  

	  

Vid	  pennan:	   Angelica	  Rebecchi	   	   Justerare:	  Lucia	  Carrera/datum	  

	   	   	   	  
	   	   ___________________________________	  

	  


