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Styrelsemöte 2011-10-02 
 
Närvarande; 
Ulrike Kelter (Riddarvägen 15) ordförande 
Birgitta Leijonhufvud (Riddarvägen 142) kassör 
Maria Smedberg (Riddarvägen 136) sekreterare 
Ulla Tigerskiöld (Riddarvägen 100) ledamot 
Nils-Olov Gottschalk (Riddarvägen 13) suppleant 
Frånvarande; 
Mikael Norlén (Riddarvägen 127) suppleant 
Siv Öberg (Riddarvägen 21) vice ordförande 
 
Följande dryftades på mötet;  
1. Fiberbolaget har återställt marken mellan husen och kommunen har klippt vägrenen. 
2. Uppslutningen av frivilliga på Valborg i år var dålig och vår systerförening på andra sidan 
Tunavägen har dragit sig ur. Detta gör att det är tveksamt om vi kan ha en brasa nästa år. Men 
styrelsen är enig om att om fler frivilliga anmäler sig till att vara brasvakt, ordna med 
avspärrningar etc. så vill vi gärna anordna brasan. 
3. Roslagvatten har grävt i gatan och åtgärdat vattenavstängnings-punkter på ca hälften av de 
adresser som anmält sig till utbyte av rör och moduler för att förebygga risk för vattenläckage 
orsakat av marksänkning. 
4. Det beslutades att Rinaldo & Eriksson kommer få jobbet avs nämda utbyte. 
5. Till borttagning av oljetank var det för få anmälda – det får man anordna på egen hand, 
alternativt gå ihop mellan hushållen. 
6. Efterlyses kontakter med boende i föreningen på Åkersbergavägen så att vi kan få låna 
Gula Villan även till nästa årsmöte! 
7. Tidpunkt för nästa styrelsemöte sattes till första lördagen i november kl.15.00. 
Har du som medlem något du vill att styrelsen ska ta upp så skicka in till mailadressen ovan. 
 
Dessutom: glöm inte att regelbundet besöka vår hemsida www.kberget,se, Där finns mycket 
av intresse för oss medlemmar. 
 
Ja, då fanns inget mer att rapportera från detta styrelsemöte som hölls under trivsamma former 
i sensommarsolen på ordförande Ulrikes altan. 
 
Vid protokollet 
Maria Smedberg  
Justeras 
Ulrike Kelter 


