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Närvarande  
Malin Fondin  
David Eriksson  
Cecilia Bergwall  
Katrin Parik 
Bert Hellstrand   

Val av sekreterare  
David Eriksson valdes till mötessekreterare.    

Fasadrenovering i grannfastigheten  
Vår grannförening meddelar att enligt tidsplan kommer gårdssidan vara klar första halvan av 
november.  

Gården och växter  
Vi har konsulterat en trädgårdsmästare ang körsbärsträdet på gården. Trädet bör beskäras 
var 3-5 år och det är dags att göra det nu före septembers utgång. Styrelsen kommer att 
kontakta en firma som gör detta då det krävs speciell utrustning.   

I övrigt anser trädgårdsmästaren inte att det behöver göras något speciellt förutom lite 
ogräsrensning samt klippa de buskblad och grenar som sticker ut i gångarna och mot 
fönstren. Detta tar vi tag i vid vår gemensamma höststädning. Trädgårdsmästaren sa också 
att vår gård var genomtänkt vad gäller växterna, att vi har bra plantor på rätt ställen för rätt 
förhållanden etc.  

Besiktning och underhållsplan 
Styrelsen tar just nu in offerter från flera bolag för att genomföra en besiktning av fastigheten 
och uppdatera vår underhållsplan. Vi behöver säkerställa vad vi har behov av för att veta att 
vi använder föreningens kassa till rätt ändamål i rätt tid.  

Brandskyddskontroll 
Före jul förra året genomfördes en brandskyddskontroll. Denna kunde dessvärre inte slutföras 
då vi saknade skyddsanordning på taket samt att alla medlemmar med eldstad inte var 
hemma vid tillfället för kontrollen. Nu finns skyddsanordningen på plats och kontrollen 
kommer att slutföras. De medlemmar som berörs kommer att kontaktas för datum och tid.  

SBC kurs 
Hela styrelsen kommer att gå en kurs hos SBC i december som handlar om att förbättra 
föreningens och medlemmarnas ekonomi.  Som tidigare annonserat så är SBC:s kurser gratis 
för medlemmar. Alla medlemmar i föreningen kan därmed anmäla sig till de kurser som finns 
på deras hemsida.  

Inomhusdörrar finns att köpa av föreningen 
Föreningen har ett antal inomhusdörrar som finns till försäljning för medlemmar som är 
intresserade. Kontakta styrelsen på styrelsen.hoken1022@gmail.com.   
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