
 

            PROTOKOLL                            

Protokoll fört vid styrelsemöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 

Datum: 2 november 2015 

Närvarande: Bosse Melvås, Herbert Eriksson, Anders Glemfelt, Caroline 
Mollmyr och Carina Lundin  

§1 
Mötet öppnas Caroline hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 
Fg protokoll Herbert och David har lagat det som gjorts sönder i gymet. 
 Solceller till hallen? Sauli ska kolla upp det, fortsätter   
 diskussion nästa möte.  
 Carina har pratat med gympaläraren på skolan ang att barn inte 
 får vara på gymet själva. 

§3 
Ekonomi Fortsatt god. 
 Anders amorterar på lånet som planerat. 
  
§4 
Tillbyggnad Lokalförsörjningskontoret har godkänt och tillstyrkt vårt  
 anläggningslån till vårt utbygge. Vi väntar nu på beslut från  
 kommunstyrelsen.  
  
§5 
Uthyrning Hallen är fortsatt mycket uthyrd. Pingisturnering och 

fotbollsturnering är de större arrangemang som är 
bokade.framöver. Några barnkalas är också bokade.  

§6 
Gymmet Inget att notera.  
§7 
Hyra av nordrum Vi måste bestämma hyra för uthyrning av rum till   
 Fiberföreningen. Hur mycket el går åt? Bosse kollar upp detta. 
 Hur är det med försäkring för apparaturen? Anders kollar upp 
 detta. Hur mycket har vi ändrat, byggt om i rummet för att  
 anpassa det till noden? Kostnad? 
 Fiberföreningen vill sätta upp en reklamskylt i hallen och det är 
 helt ok. 
 Herbert har satt upp en ventil i nodrummet för att få bättre  
 ventilation. 



  
§8 
Övriga frågor Herbert har satt upp en elektrisk dörröppnare i ytterdörren 

(innifrån) ut mot parkeringen. 

 Erik Glemfelt har ansvarat för gräsklippningen under 
sommaren.  

 Caroline fixar julklappar till våra anställda. Anders träffar dem 
under december och tackar för deras arbete under detta år.  

  
 Den 23/2 kl 18.30 bjuder vi in till hyresgästträff. Vi bjuder också 

in övrigt intresserade och informerar och pratar om vårt 
utbygge. Carina skickar ut inbjudan i början av januari. Vi ber 
också Sauli skicka ut inbjudan till alla på sina olika maillistor. 

 Carina skriver också en inbjudningslapp som Caroline skriver 
ut, A3, som vi kan sätta upp runt om i vår byggd.  

 Anmälan senast den 15/2 till Carina. 
  
§9 
Nästa möte Nästa sammanträde är den 25/1 -16. Anders återkommer om 

var vi träffas.  

  
 Vid protokollet.: Justeras: 

 Carina Lundin Caroline Mollmyr 
 Sekreterare Vice ordförande 


