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Ingen förändring i styrelsen under året. Fyra av ledamöterna omvaldes på 2 år vid årsmötet. 

Sittande styrelse fick fortsatt förtroende vid ordinarie stämman i april.  

Styrelsens arbete 
Under 2018 har styrelsen haft 5 ordinarie styrelsemöten. 

Dessutom så hade vi ett möte för radhusens fastighetsägare för att gå igenom en uppdaterad 
Underhållsplan och hur vi skulle gå vidare med utbyte av markplast under radhusen. Tyvärr har inte 
byte av markplast genomförts under 2018 p.g.a. olika omständigheter. Styrelsen fortsätter med 
detta arbete under 2019.  

Ny sandlåda för halkbekämpning har införskaffats, den är placerad vid sidan av Gånglåtsvägens ena 
garagelänga. Den befintliga sandlådan, Oxdansvägen/lekparken har också fyllts på med sand. 

Parkeringsplatser vid Gånglåtsvägen har målats. 

Inspektion av husgrunden på radhuslängorna har utförts med avseende på ventilationsöppningar, 
avlopp, vattenledningar och vattenavrinning från luftvärmepumpar. 

 

 

 



Arbetsdagar 2018 

Under 2018 genomfördes vårstädning i april och höststädning i november. Förutom generell 
städning så byttes målnät ut på fotbollsplanen.  Vi fräschade upp med ny målarfärg på bänkar och 
lekredskap i lekparken. 
Rabatten utanför Gånglåtsvägen 18 fick ett rejält lyft med nya buskar. 
Underhåll av gräsklippare.  

Vid en extra städinsats i september rensades området runt sandlåda och gungor från ogräs. 

 

Medlemsavgift 
Årsstämman 2018 godtog Styrelsens förslag att utdebiteringen skulle utgöra:  

Parhus    536 SEK/kvartal 
Radhus  2265 SEK/kvartal 

Enligt beslut i möte för Radhusen har 1000 SEK/kvartal tagits ut, via medlemsavgiften, där 1000 SEK 
var för stamspolningen utförd hösten 2017 och 3000 SEK för att täcka kostnad för byte av markplast 
under radhuslängor. Då bytet av markplast inte blivit av, avbröts det extra uttaget efter 3 kvartal 
med resultatet att 2000 sek/fastighet finns i kassan för att täcka denna kostnad när beslut tagits om 
hur det ska utföras. 

Övrigt	
2019 
Fortsatt arbete med utvärdering av underhåll för radhusens gemensamhetsanläggningar kommer att 
ske.  
Vidare ser vi över parkeringssituationen kontinuerligt. 

 

Slutord 
Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig i vårt område och hjälpt till 
vid förfrågan.  
 
Styrelsen tackar för visat förtroende! 


