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protokoll

Styrelsemöte
Datum:
Plats:
Tid:
§1

2016-04-07
Sofia Remnert, Hjortronvägen 120
Kl 18.30
Mötet öppnas
Victoria öppnar mötet

§2

Dagordningen
Dagordningen godkänns

§3

Protokolljusterare
Jonas utses till att justera protokollet

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§5

Inkomna skrivelser
Bollspel kvarter fem
Det sker hårt bollspel på kvarter fem. Det har sedan flera år varit förbjudet att
spela boll inne på gårdarna pga risken för förstörelse på fastigheter. Gårdarna är
inte gjorda för bollspel och slitaget blir stort både på kvartershuset och
gräsmattorna. Vi hänvisar till fotbollsplanen.
Parkering på gården
Det har påtalats att bilar är parkerade lång tid inne på de bilfria gårdarna.
Styrelsen vill påminna om att vi har bilfria gårdar som endast är till för att lasta i
och ur bilen.
Trädgårdsavfall har lämnats på en tomt av obehöriga. Håll gärna ögonen öppna
om ni ser något avvikande.

Rökning i cykelrummet
Det har uppmärksammats att det har rökts i kvartershuset på kvarter 3. Lapp är
uppsatt och vi vill även uppmärksamma att det är rökförbud i alla våra
gemensamhetsutrymmen.
§6

Aktivitetslistan
Aktivitetslistan gås igenom och läggs till handlingarna

§7

Städdag
Sandlådor skall tömmas på sand. Ny sand till sandlådorna kommer måndagen
den 18 april och då behöver den gamla vara utgrävd. Sandlåda finns inte på alla
kvarteren.
Nya linjer bör målas i på vissa kvarter.

§8

Lekplats
Alla grejer till gårdarna har kommit och på kvarter sex är gungdjuret monterat.
De övriga leksakerna monteras under kommande veckor.
Grönytan på kvarter fem kommer färdigställas under våren och sommaren.
Under kommande år kommer kvarter tre att iordningställas.

§9

Ekonomi
Monica redogör för det ekonomiska läget.

§ 10

Övriga frågor
Garagen
Det kommer göras en översyn av stolpinfästning, ljusarmaturer och lås i garagen.
Tidsplan är ej satt.
Buskar
Buskar kvarter ett tas bort av MR Södermanland.
Gräsklippning
Gräsklippning läggs ut till samma person som föregående år.
Hemsida
Jonas har börjat skissa på hemsidan och lägger förslag på nya flikar som kan
underlätta för våra besökare. Robban har lagt upp puffar på hemsidan om
årsmöte och städdag.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte är årsmötet som äger rum den 17 april kl 17.00 i Långsätterskolans
matsal.

§ 12

Mötet avslutas
Victoria förklarar mötet avslutat.

