
Protokoll från styrelsemöte 1 i samfälligheten Bokbindaren 
 

Tid: torsdag den 17 Maj 2018, klockan 19:00 
Plats: Buntmakarvägen 43 

Närvarande: Thomas Rehn, Ronni Vukanac, Unn Tafjord, Lotta Nordström, , Stefan Castemo, 
Fredrik Bergendahl, Johan Modén, Mats Sigemo 

Anmält förhinder: Lotta Nordström 

 

1. Thomas Rehn öppnar mötet 
 

2. Dagordningen godkändes 
 

3. Ordförande till mötet valdes Thomas Rhen och sekreterare Ronni Vukanac 
 

4. Föregående protokoll gicks igenom från årsstämman.  

Information om takomläggning våren 2019 
Styrelsen kommer att ta in minst 3 olika offerter för att få en så bra prisbild som möjligt.  

Kostanden för takomläggningen kommer denna gång att läggas direkt på fastighets 
ägaren/ägarna. 

För att kunna nyttja rotavdraget så kommer styrelsen behöva samla in personnummer från 
samtliga fastighetsägare då detta ligger till grund för avdraget. 

Ett förslag från styrelsen vid omläggningen är att man även byter ut taksargerna samt ser 
över hängrännor och stuprör då detta blir billigare för föreningen om det görs i samband 
med tak arbetet. 

 
5. Ekonomi 

Ekonomin är i god balans. 

OBS! När ni betalar in avgiften så märk betalningen med fakturanumret eller ert 
husnummer. Detta underlättar för våran kassör. 

 
6. Inkommande post 

Har inkommit brev om en garageport blivit på backat och behöver åtgärdas. Några från 
styrelsen kommer kolla på detta och åtgärda det. Under höststädningen kommer samtliga 
garageportar gås igenom och smörjas.    
 

7. Fortsatt diskussion om ekonomisk lösning för takomläggningen 
Styrelsen fortsätter arbetet med att kontakta olika takfirmor och ta in offerter. Ett 
förfrågningsformulär tas fram för att vi får in rätt offerter och underlag. 
Unn och Mats tar fram ett informationsbrev om takomläggningen som kommer delas ut till 
samtliga fastigheter.    



 
 

8. Kommande mötesdagar, inkl. städdagar 
 
 Möte 2: 23 Aug 2018  19:00 hos Mats Sigemo Buntmakarvägen 67 
 Möte 3: 22 Nov 2018  
 Möte 4: 7 Feb 2019 
 Möte 5: 21 Mars 2019 

Årsstämma 2 maj 2019 

Städledarmöte Höst: 8 oktober 
Städdag Höst: 27 oktober 

Städledarmöte Vår 2019: 19 mars 
Städdag Vår 2019: 14 april 

 

 
9. Övriga frågor 

a. Önskan om handikapp plats har inkommit och styrelsen kommer göra en handikapp p-
ruta. 

b. En av gungorna i lekplatsen börjar gå sönder i bildäcket och styrelsen kommer att köpa in 
en ny gunga och byta ut den trasiga. 

c. Styrelsen beslutade om nytt Gunnebo staket för svartaplan och staket vid lekplatsen ner 
mot Buntmakarvägen 55-63. Stakethöjden vid svartaplan kommer bli 150cm högt. Man 
kommer ta in pris först innan vi sätter igång.    

 

 

10. Mötets avslutandes av Thomas Rehn  

 

 
 
 
 
Justeras: 
 
 
__________________________  ___________________________ 
Thomas Rehn, Ordförande  Ronni Vukanac, Sekreterare    
 
 
 
 

 


