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Protokoll

Styrelsemöte
Datum:
Plats:
Tid:

2015-11-16
Victoria Taubner, Hjortronvägen 96
Kl 18.30

MR Södermanland börjar med att prata igenom snöavtal och snöröjning. Styrelsen
uppmanar till att höra av sig vid eventuella frågor och synpunkter på snöröjningen.
Plogning sker vid 3 cm blötsnö och 5 cm torrsnö. Först plogar sedan sandas de plogade
ytorna och det kan därför bli en viss fördröjning. Inställningstid kommer variera på
hur mycket det snöar i mer (ur säkerhetssynpunkt) prioriterade områden.
Vi kan inte lägga vår snö på kommunens mark. Därför finns ytterst begränsade område
där snön kan läggas. Det kommer det bli snöhögar på samfällighetens allmänning. När
man skottar snön från sin mark är det viktigt att det inte kastas ut på vägen efter det är
plogat. Detta också ur säkerhetssynpunkt.
Sopning och sandupptagning är beställd till efter snösäsongen och kommer ske under
våren.
OBS! UNDER PLOGNING HÅLL ERA BARN UNDER STRIKT UPPSYN UR
SÄKERHETSYNPUNKT!
Närvarande: Victoria Taubner, Monica Andersson, Annelie Jonsson, Tommy Malmgren,
Jonas Thorell, Sofia Remnert.
Dagordning
§1

Mötet öppnas
Viktoria öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Dagordningen
Dagordningen godkänns.

§3

Protokolljusterare
Till protokolljusterare utses Tommy Malmgren.

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns utan tillägg och läggs till handlingarna.

§5

Inkomna skrivelser
Återkoppling på förslaget om lekplatsen på kvarter fem. Synpunkter har
inkommit och styrelsen avvaktar sista datum (20/11) innan återkoppling sker.
På kvarter två och fem finns gatlyktor som blinkar. Det är in rapporterat och
kommer att åtgärdas.

§6

Aktivitetslistan
Styrelsens aktivitetslista uppdateras och följande punkter är genomförda sedan
föregående möte.

§7



Alla garagelås på kvarter fyra och fem har gåtts igenom. Många cylindrar har
krånglat, nu är alla rengjorda och servade.



Låset till cykelförrådet på kvarter fyra har varit slitet och svårt att låsa upp.
Det är nu utbytt och samma nyckel gäller.



Slamsugning av dagvattenbrunnar sker under våren.



På grund av stort slitage på gungställningar och lekredskap har nya beställts
in. MR Södermanland får i uppdrag att gräva ner nya gungställningar,
besikta lekplatser och fräsa buskar. Det kommer ske i samband med
sandupptagning i vår.



Hängrännorna på kvarter två har varit bortryckta på kvartershuset. Det är nu
åtgärdat över elskåpet och inom kort kommer även den andras åtgärdas.

Ekonomi
Monica redovisar ekonomin, det ekonomiska läget ser bra ut.

§8

Övriga frågor


Vi vill åter igen göra er uppmärksamma på att garagen endast får användas
till att parkera bilar och förvara däck i. De skall inte användas som förråd.



Styrelsen vill påpeka att om intresse finns för att använda motorvärmare i
garaget sker det till en kostnad av 300:- per år för att täcka elkostnader och
dvs merkostnader. Det skall inrapporteras till styrelsen från första
användningsdagen.



Jonas lyfter frågan om hemsidan. Ett arbete om syfte, funktion och behov har
påbörjats. Frågan lyfts om att fundera över vad vi vill ha på hemsidan som
inte finns där idag. Robban bjuds in till nästa möte.

§9

Nästa möte
Tommy Malmgren den 15 december på Blåbärsvägen 38 kl 18.30

§ 10

Mötet avslutas
Victoria tackar ikväll och förklarar mötet avslutat.

Victoria Taubner

Tommy Malmgren

Sofia Remnert

