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Protokoll efter styrelsemöte 2022-06-01 

Onsdag 1:a juni 2022 

kl.18-00 hos Judith 

1 Mötets öppnande 
Mötet oppnades behöigen av Stefan Olhede. Närvarande Stefan Olhede, Maria 
Biliouri, Judith Grahm och Olga Svaniund 

2. Föregàende protokoll 
Stefan underskriver protokollet 220517 och Maria laddar upp det pa webbsidan. 

3 Godkannande av dagordning 
Dagordning godkändes 

4. Ekonomi 
4.1 Stefan, Olga och Judith måste boka ett möte i Handelsbanken att prata om 

fullmakt till Nytorget. 

4.2 Stefan kontaktar one.com för förklaringar angående abonnemang 
4.3 Judith ber Jonathan att göra klar gamla protokoll (oktober till december 2021) 
4.4 Judith ringer till revisorn och frágar vad som händer om vi inte har alla protokoll 

frán 2021. 
4.5 Arkitekt K.S. âterkommer om han kan komma på årsmõtet. 

5. Rapporter 
5.1 Det finns sex lägenheter som inte fick spisfläktbesiktning. Loviselundsvägen 19B 
- Igh 1104,1106,1004 och Loviselundsvägen 21B- Igh 1305,1101,1003. Vi gör en 
sista drive för att genomföra spisfläktbesiktningen. Judith och Maria kontaktar ett nytt 

företag om ventilation och spisfläktar för de som är kvar. 

5.2 Styrelsen beslutar om städdagar. Vi ska inte ha städdagar under ett år. 
5.3 Elrummet är klart. Cykelrensningen kommer 3 juni på förmiddagen kostnadsfritt. 
Elrumsskyltarna är klara. Styrelsemedlemmar kollar i Skanskas pårmar hur 

planlösning ser ut. Olga skickar länken som ger rätsligt stód till 

kontakt@tapetrabatten om elrummet. Olga ska kolla med Skanska och/eller 

brandförsvaret om elrumssäkerhet. 
5.4 Olga rapporterar om kameraövervakning efter kursen. Judith och Maria ska 

också vara ansvariga. 
5.5 Stefan rapporterar på whatsapp om MBS. Maria lägger infon på hemsidan 
5.6 Styrelsens telefon är klar. Judith beháller den. Vi delar tel.nr till andra 

bostadsrättsinnehavare endast för bokning av grill och batterier till gräsklippare 

genom SMS 
5.7 Individuella bostadsrättsinnehavare ansvarar för lägenheters fönster med 

tillbehör 
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5.8 Maria rapporterar att hon haft kontakt med Kone angående byte av hissgolv. De 

inkommer med offert 

5.9 Maria har kontakt med Erfarna Seniorer om att bygga grillplats. Judith har kontakt 

med Peter och Ulf om de kan bygga grillplatsen och att styrelsen endast betalar 

materialkostnaden. 
5.10 Judith rapporterar att NKG gjort klart dörrstoppare, dörrstängare och làs i 

soprummet/verktygsrummet/entrédörrar 1 juni. 

5.11 Maria gjorde om texten utanför föreningsförrádets dörr. 

5.12 Maria tar ansvar för att fixa bilder till soprummet. 

6. Arsstämman (Arsmõtet) i juni (lokal, ordning, fika) 
Maria och Stefan skriver kallelse och delar ut innan 3 juni. 

Olga skriver ut och delar ut ársredovisning. 

Judith ska köpa vin och kaffe (kakor och öl finns kvar från vårstäddagen). 

7. Ovriga fràgor 
7.1 Stamrengöring: Judith återkommer med info från Interspol. 
7.2 Gazis blomládor: Stefan skriver ett brev till Gazi med styrelsens underskrift. 

7.3 Förslag frán måssan: Judith och Maria återkommer. 
7.4 Olga skickar slutlig version av hemsidan till Peter pà iPage som designar. Maria 

och Olga bestämmer vilka faktablad frán organisationen Bostadsrätterna som ska 

med 
7.5 Maria skriver ut bostadsrättsinnehavarnas närvarolista inför årsstämman. 

7.6 Maria väljs som styrelsens sekreterare. 

Nästa möte sker hos Judith 2022-06-13 ki. 18:00. 

Protokollförare 

Maria Biliouri 

Justeringsmän 

Stefan Olhede Olga Svanlund 


