
 

   
 

Styrelsemöte 
Tisdag 2023-01-10, klockan 18:30 

Närvarande: 

Robin Aronsson 

Johan Svenningson 

Jenny Ahlenius 

Stefan Strömgren 

Martina Henke 

 

1) Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2) Val av sekreterare 

Till mötets sekreterare valdes Stefan Strömgren. 

3) Uppföljning av tidigare frågor 

 

- Områdets utveckling – Ingen uppdatering för närvarande. 

Allmänna diskussioner kring hur vi skall presentera information kring detta vid kommande 

årsstämma. 

 

- Skada på garagelänga 15 – Statusuppdatering. 

Stefan har lämnat in ett skadeståndsbelopp till Polisen på 6000kr, i övrigt ingen uppdatering 

från Polisens sida, ärendet fortgår. 

 

- Mötet med JBCON AB om offert för framtagande av underhållsplaner för samfälligheten hölls 

på plats i området 2022-12-08. Stefan och Robin visade runt och lämnade över den 

dokumentation som finns på området. Återkoppling har ej skett, Stefan kontaktar dem och 

stöter på. 

 

- Stadgeuppdateringen är utförd och skall skickas in till lantmäteriet (tillsammans med 

protokollet från extrastämman). Johan hanterar detta. 

 

 

 

 



 

   
 

4) Nya ärenden 

 

- Trasig lampa i uthyrt garage, beslutas att byta lampa. 

 

- Se över kontraktsförslag från JUPH på uthyrda objekt i området, Stefan går igenom och 

lämnar eventuella synpunkter till dem. 

 

5) Övriga frågor 

 

- Verksamhetsberättelsen för 2022 är färdig och undertecknad av styrelsen. Vi beslöt att be 

JUPH att deltaga på årsstämman. 

 

- Styrelsen har uppmärksammat att fläkt stått på, på full värme i ett garage i blå området, det 

uppdagades efter att vi sett att elkostnaden skenat i området. Fläkten har stängts av vad 

gäller värmen och uppföljning har skett. Styrelsen jämför elräkning för december för att se 

utfall på förändringen. 

 

- Påminnelse om att ”Ingen reklam, tack!”-skylt till postlåda finns att få genom samfälligheten. 

Vänligen kontakta styrelsen för att få en rostfri skylt monterad. 

https://kvarteretgrundet.se/trivselregler/#mailbox 

 

- Nästa styrelsemöte hos JUPH (inför årsstämman), vi föreslår datum 30/1 eller 31/1 till JUPH 

och en tidpunkt, 17:00. Ambitionen är att om möjligt få med revisorerna på detta möte. 

 

6) Mötets avslutning 

 

- Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Katrineholm, dag som ovan 

 

________________________________  ________________________________ 

Robin Aronsson    Stefan Strömgren 

Ordförande    Sekreterare 

https://kvarteretgrundet.se/trivselregler/#mailbox

