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Datum/Tid
Plats
Närvarande

2017-03-09
Thomas Ejnefjäll, Hjortronvägen 74
Monica Andersson, Annelie Jonsson, Björn Lager, Victoria Taubner, Thomas Ejnefjäll och
Tommy Malmgren

§1
Mötets öppnande
Ordförande Victoria förklarade mötet öppnat.
§2
Dagordningen
Dagordningen godkändes.
§3
Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
§4
Inkomna skrivelser
Skrivelser angående trasiga lampor har inkommit. Alla lampor är nu åtgärdade.
§5
Ekonomi
Kassören redogjorde för ekonomin. Inklusive Årsredovisning 2016.
§6
Aktiviteter
Golvet i tvättstugan har nu målats.
Nyckel till vattenventiler har köpts in. Monica ordnar så den hängs upp i tvättstugan för snabb åtkomst vid
behov. Observera att de flesta ventilerna i samfälligheten är i mycket dåligt skick och riskerar att gå sönder
när man försöker använda den. Använd därför nyckeln endast i nödfall.
§7
Lekplats kvarter 3
Victoria ansvarar för att bortforsling av gammal klätterställning och gungställning beställs. Sand beställs
efter nya utrustningen har installerats. Styrelsen fortsätter se över behovet på övriga gårdar.
§8
Åtgärder kvartershus
Victoria kommer ta in pris på utbyte av vindskivor och målning/utbyte av virke på hög höjd på
kvartershusen för att kunna åtgärda detta i vår, offert väntas till vecka 11. Styrelsen fortsätter samla in totala
behovet på kvartershus m.m. inför våren. Mer information kommer att delas ut till kvartsombud och
medlemmarna. Victoria ombesörjer att informationen skrivs ihop och delegerar utdelningen till lämplig
person i styrelsen.
§9
Vattenläckan vid utanför Blåbärsvägen 11
MR Sörmland fick förhinder och kunde ej utföra arbetet som planerat den 9:e mars. Vi har preliminärt blivit
lovade att de skall komma den 16:e mars men vi ligger på och försöker få hit dem tidigare. Ordföranden
tillser att ny information om vattenavstängning skickas ut så fort information inkommer till styrelsen.
§10 Garage
Besiktningsprotokollet har ännu inte lagts upp på hemsidan men läggs ut som bilaga till detta protokoll.
Vinkeljärnen till stolpar i garage nr 083 till 087 och 110-114 (Blåbärsvägen 2 – 20) skall bytas ut, Victoria
beställer.

§11 Fjärrvärme
Måndagen den 13:e mars kommer vattenfall värme att hålla ett möte i Långsätterskolan för att informera och
få återkoppling med anledning av fjärrvärme avbrottet på kvarter 1-3. Styrelsen delar ut kallelse till berörda
kvarter.
§12 Årsmötet 2017
Monica bokar lokal (Långsätterskolans matsal) för årsmötet den 23:e april klockan 17:00. Anneli hämtar
nyckel/tag. Victoria skriver ihop verksamhetsberättelse och kallelse. Styrelsen kommer inte dela ut
Årsredovisning till samtliga medlemmar för att spara papper. Denna kommer finnas på hemsidan samt
tillgänglig på årsmötet.
§13 Övrigt
Osäkert om slamsugning är beställd / genomförd. Ordföranden Victoria undersöker.
Det har framkommit att vattnet upplevs grumligt ibland. Thomas har pratat med kommunen som skulle
prova att spola med lite hårdare tryck i deras vattenledningar först för att se om det hjälper.
Information om garage. Styrelsen vill påminna om att garage är till för förvaring av bilar och inte av annat
material. Samfällighetens försäkringar täcker inte annan förvaring i garagen.
§14 Nästa möte
4/4 kl 18:30 hos Annelie Jonsson, Lingongången 2.

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

…………………………………..
Thomas Ejnefjäll, justerare

