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Verksamhetsberättelse för 2012
Styrelsen för FRESIAGARAGE EKONOMISKA FÖRENING avger följande
redogörelse för förvaltningen under räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.
Styrelse och revisorer
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Garagevärd
Suppleanter

Hans-Ingvar Hugoson
Harry Skott
Maria Perman
Sören Johansson
Lacke Teng
Nils Grafö

Omvald 2 år vid stämman 2012
Nyvald 2 år vid stämman 2011
Nyvald 2 år vid stämman 2012
Omvald 2 år vid stämman 2011
Omvald 1 år vid stämman 2012
Omvald 1 år vid stämman 2012

Revisor

Joakim Sandahl

Omvald 1 år vid stämman 2012

Revisorssuppleanter

Per Gustavsson
Fredrik Lindgren

Omvald 1 år vid stämman 2012
Omvald 1 år vid stämman 2012

Valberedning
I valberedningen har Sofie Nilsson (sammankallande), Elias Granqvist & Francesco Regali
ingått.
Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört fem (5) protokollförda styrelsemöten.
Medlemsförändringar
Inga förändringar i medlemskap har skett under det gångna året.
I slutet av verksamhetsåret 2012 finns två hushåll på väntelistan för ett medlemskap.
Garage- och parkeringsplatser
Av föreningens femtio (50) garageplatser har tre (3) uthyrts till utomstående under del av året,
genom styrelsens försorg. De fem (5) parkeringsplatserna är samtliga uthyrda vid årets slut.
Arbetsträffar
Två arbetsträffar har genomförts i sedvanlig ordning (vår & höst) varvid olika
förbättringsåtgärder utförts, så som;
• Sopning
• Ytterväggarna i spolhallen har förankrats
• Rensning av slamavskiljaren i spolhallen
• Rensning av avloppsbrunn mellan garagen Måbärsstigen 8-10-12
• Rensning av stuprännor
• Upprensning av sly kring garagelängorna
• Nermontering och bortforsling av lämnad skänk
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Underhåll och reparationer
• Taket på garagelängan 120 har målats om (del av städdag)
• Väggarna i spolhallen har förankrats i golvet (del av städdag)
• Plåt på garageportarna som släppt har skruvats fast
• Uppgrävning av gammalt bärlager samt läggning av nytt bärlager
• Om-asfaltering av området mellan Måbärsstigen 8-10-12 (ca 140 kvm) har genomförts
(HL Markservice)
• Gaveln på garagelängan Måbärsstigen 120 har målats om efter slitage från ansvarig
byggfirma för närliggande förskola. Ny asfalt har lagts på infarten på Måbärsstigen
120. Bekostades av byggfirman.
• Gräsmatta på garagelängan Måbärsstigen 120 har såtts om efter slitage från ansvarig
byggfirma för närliggande förskola. Bekostades av byggfirman.
Ekonomi
Föreningens räkenskaper framgår av bifogad resultat- och balansräkning. Årets underskott
14.542,36 kr beror i första hand på den omasfaltering som gjorts mellan garagelängorna
Måbärsstigen 8-10-12 samt ommålningen av garagetaket Måbärsstigen 120. Styrelsen föreslår
att årets underskott täcks av egna medel.

Hässelby Strand, april 2013

Hans-Ingvar Hugoson

Maria Perman

Sören Johansson

Harry Skott
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