Styrelseprotokoll nr 350
Sammanträdesgrupp: Styrelsen

Ärende: Styrelsemöte

Plats: Hobby-Tvätt 2

Datum: Tisdagen den 25 september 2012

Deltagare (protokoll till samtliga)

Per-Arne Andersson, 112
Birgitta Berggren, 167
Tommy Berggren, 167
Kurt Svensson, 54
Arne Nilsson, 10
Mustafa Awelker, 209
Anisur Rahman, 88

Kopiemottagare

Ingemar Myhrberg, 98
(deltar ej i punkterna 1-5)

HT 1,2, 3
Marzieh Molazem-Hosseini, 24 (Rev.)
Helena Niemensivu, 189 (Rev.suppl.)
Mats Ledin, 173 (Rev.suppl.)
Anders Solberg, 83
Kristina Labañino, 22
Mika Wikström, 101
Anton Kaya, 17

Dagordning
1. Mötet öppnas.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Protokoll från föregående styrelsemöte.
5. Justering av områdesansvarig.
6. Rapporter från områdesansvariga.
7. Skrivelser.
8. Grönytor.
9. Värme.
10. Garage, P-platser.
11. Grannsamverkan.
12. Övrigt.
13. Nästa styrelsemöte.
14. Mötet avslutas.

1.

Mötets öppnande
Per-Arne Andersson, ordförande, öppnade mötet.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
Kurt Svensson valdes.

Underskrift

Protokollsjustering

________________________________
Arne Nilsson, mötets sekreterare

____________________
Kurt Svensson
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________________________
Per-Arne Andersson
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4.

Protokoll från föregående styrelsemöte
Styrelseprotokoll 349 godkändes med följande kommentarer.
- Banklån är ännu inte tecknat inför renoveringen av det gröna garaget.
- Lysarmatur med skyddsgaller vid det röda garaget är ännu inte uppsatt av Dipart.

5.

Rapporter från områdesansvariga
Birgitta B informerar om problem med att vissa Cash-kort inte fungerar och att nya
kort inte längre kan beställas. Det är också problem med att medlemmar som flyttar
från Samfälligheten inte lämnar sitt Cash-kort till den nya husägaren. För
närvarande finns endast ett fåtal kort kvar för användning.
Anders S har fått offert på träd för plantering på städdagen men anser kostnaden är
alltför hög.
Tommy B meddelar att asfalteringen efter reparationen av kabel till lyktstolpar har
genomförts och att belysningen nu fungerar igen.
Arne N har sammanstället en kontaktlista över Styrelsens medlemmar med uppgift
om deras ansvarsområden. Listan kommer att sättas upp i H/T-lokalerna.
Per-Arne A har fått besked om att Anton Kaya avser att flytta från Samfälligheten
under mitten av oktober och kommer därmed också att lämna sina uppdrag som
suppleant i Styrelsen.

6.

Skrivelser
Det har kommit en del kommentarer från medlemmar i Samfälligheten beträffande
missbruk av de parkeringstillstånd för gäster med det gula kortet som är knutna till
boende i vårt område.
Styrelsen är medveten om problemen och avser att åtgärda situationen.

7.

Grönytor
Ingen offert har erhållits beträffande underhåll av naturtomten i det tidigare dagiset
på Århusgatan 18.

8.

Värme
Värme från undercentralen för uppvärmning av våra hus är sedan en tid inkopplad.

9.

Garage, P-platser
Renovering av det gröna garaget följer arbetsplan trots att vissa betongpelare är i
sämre skick än befarat och att en del brunnar på parkeringsdäcken behöver flyttas.
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10.

Grannsamverkan
Informationsskyltar har inhandlats för uppsättning på strategiska gångvägar inom
vårt område i ett försök att stävja inbrott genom grannsamverkan.
Representanter för Samfälligheten har deltagit i möte med Polisen som anser att
vårt område är förhållandevis lugnt. En rapport kommer så småningom delges
Styrelsen.

11.

Övrigt
Under sommarmånaderna har flera fester förekommit vid Eggeby Gård som varit
högljudda med störande musik och som pågått på nätterna. Styrelsen kommer att ta
kontakt med Eggeby Gård och Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning och försöka få
stopp på dessa olägenheter.
Samfällighetens kontor (H/T Århusgatan 169) som hålls öppet helgfria måndagar
kl. 19:30-20:00 (t.ex för laddning av Cash-kort) kommer framöver att bemannas av
Birgitta B och Mustafa A.

12.

Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum tisdagen den 30 oktober 2012 kl. 19:00.

13.

Mötet avslutas
Mötets ordförande avslutade mötet.
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