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§1

2016-11-29 / 18:30
Håkan Alderud, Hjortronvägen 16
Veronica Taubner, Björn Lager, Thomas Ejnefjäll, Monica
Andersson, Annelie Jonsson, Tommy Malmgren och Håkan
Alderud

Mötet öppnas

Mötesordförande och förklarade mötet öppnat.
§2

Dagordningen

Dagordningen godkänns.
§3

Föregående protokoll

§4

Inkomna skrivelser

Inkommen skrivelse angående klotter på elcentral. Frågan är anmäld till Vattenfall som äger
och skall åtgärda byggnaden.
Inkommen skrivelse angående trasig belysning. Ett antal lampor & fixturer har gått sönder.
Victoria undersöker om vi kan få dem åtgärdade.
§5

TV

Styrelsen diskuterade TV frågan och beslutade att Digital-TV samordnat av
samfällighetsföreningen läggs ned tills vidare.
§6

Aktiviteter

Vi gick igenom aktiviteter ifrån styrelsens aktivitetslista.
Slamsugning är beställd. Vi vet idag inte när det kommer att göras.
Skyltar angående bilkörning till kvarter 1 och kvarter 5 skall beställas. Styrelsen diskuterar
också att skapa/beställa en informationsskyltar (som visar gatorna inom samfälligheten).
Victoria sköter beställningen av skyltarna.
§7
Lekplats kvarter 3
Styrelsen beslutade att godkänna förslag på utrustning till kvarter 3. Victoria beställer lekhus
och ny gungställning med sikte på att det skall installeras till våren.
§8
Tvättstugan
Tvättstugan har städats och golvet i torkrummet har målats. En förträngning av vatten har

satts till avloppet på tvättstugan. Avloppet skall utvärderas innan resten av golvet målas.
§9

Åtgärder kvartershus

Styrelsen diskuterar hur kvartershusens skick kan fastställas och åtgärder inför våren kan
planeras. Thomas tar fram ett förslag på information kring detta till januariutskicket. Vi
informerar kvartersombuden i förväg. Styrelsen kommer också med en påminnelse inför
vårstädningen.
§ 10

Nyckel till vattenventiler

Skall åtgärdas. Annelie ansvarar för detta.
§ 11

Garage

Styrelsen har fått offert för att åtgärda rostiga vinkeljärn i garagelängerna. Styrelsen beslutar
att beställa arbete enligt offert från ”B.Krussels Bygg” för att åtgärda den länga som är i sämst
skick först (Garage 073 – 082, Hjortronvägen 22 – 40). Åtgärder på andra garage fortsätt
planeras men vi avvaktar först resultatet ifrån den pågående besiktningen.
§ 12

Ekonomi

Kassör redogjorde för resultatet hittills i år. Inget att anmärka på. Styrelsen diskuterade
fördelningen av det budgeterade styrelsearvodet mellan styrelsemedlemmarna.
§ 13

Övriga frågor

Materialförvaltare, Annelie, rapporterar att det behöver beställas fler Glödlampor till
garagebelysningen. Victoria undersöker nytt alternativ.
§ 14

Nästa möte

10/1 hos Victoria Taubner, Hjortronvägen 96

Victoria Taubner, ordförande

Thomas Ejnefjäll, Justerare

