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2017-01-10
Victoria Taubner, Hjortronv 96
Monica Andersson, Annelie
Jonsson, Tommy Malmgren,
Victoria Taubner, Håkan Alderud
(del av möte)

§1
Mötets öppnande
Mötesordförande förklarade mötet öppet
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes
§3
Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
§4
Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser
Tidigare inkommen skrivelse: Behov av klottersanering på elcentral kvarter 3 har åtgärdats och klottret
är borta.
§5
Aktiviteter
Vi gick igenom aktiviteter ifrån styrelsens aktivitetslista
Informationstavla med översikt över området: Informationstavlan som kvarteren runt Spireagången satt
upp kostade relativt mycket mer än styrelsen uppskattat och tills vidare ses detta inte som prioriterat
utan förslaget att införskaffa översiktsskyltar lades på is.
Skyltar angående bilkörning till kvarter i och 5 beställs till vårstädningen, Victoria beställer
Översyn av avlopp i gemensamma tvättstugan skall göras innan resterande del av golvet målas. Ev.
behövs en åtgärd på avloppet.
Nycklar till vattenventiler skall införskaffas, Annelie ansvarar för detta.
§6
Lekplats kvarter 3
Utrustning är beställd enligt kvarterets önskemål. Även denna gång kunde vi utnyttja

lekplatsleverantörens höst och vinterkampanj, vilket sparar en hel del pengar. Leverans planerad till v.
12 och leveransen sker exklusive avlyft från bil. Montering skall beställas separat.
§7
Åtgärder kvartershus
Viss återkoppling och erbjudande om samordning av reparation av vissa kvartershus har inkommit på
höststädningen och uppmaningen i samband med utskick av information.
§8
Garage
Preliminärt startar arbetet 23/1. Tommy ser till att information går ut att garaget måste vara tomt och att
hantverkarna måste kunna komma åt alla stolpar.
§9
Fiberlån och flytt
För fastigheter som byter ägare och där det finns fiberlån skall dessa inte överlåtas till nya ägaren utan
lösas in. Information skall läggas upp på hemsidan vad som gäller.
§10 Ekonomi
Kassören redogjorde för resultatet. Inget att anmärka på. Kommunen aviserar för höjning av såväl
vatten som sophantering. Första utkast på budget 2017 redovisades och diskuterades. Fortsätter på
nästa styrelsemöte.
§11 Övrigt
Samfällighetens dator behöver bytas ut och alternativ kommer undersökas.
Lantmäteriet har aviserat att de har mycket lång kö på handläggning av ärenden, vilket drabbat
samfälligheten i och med att registreringen av nya styrelsen som valdes vid årsstämman ligger på kö
sedan kvartal 3.
Information har delats ut avseende snöröjning och vikten av att prata med alla barn om att det är viktigt
att vara försiktiga och hålla sig långt från snöröjningsfordonen.
Det börjar bli dags för utskick och förfrågan angående motioner till årsstämman. Tas upp på nästa
styrelsemöte.
§12

Nästa möte

9/2 kl 18:30 hos Monica, Lingongången 10

………………………………..
Victoria Taubner, Ordförande

…………………………………..
Annelie Jonsson, justerare

