Styrelseprotokoll nr 352
Sammanträdesgrupp: Styrelsen

Ärende: Styrelsemöte

Plats: Hobby-Tvätt 2

Datum: tisdagen den 27 november 2012

Deltagare (protokoll till samtliga)

Per-Arne Andersson, 112
Anders Solberg, 83
Tommy Berggren, 167
Arne Nilsson, 10
Anisur Rahman, 88
Minka Wikström, 101
Kristina Labañino, 22
Ingemar Myhrberg, 98

Kopiemottagare

Kurt Svensson, 54
Birgitta Berggren, 167
Mustafa Awelker, 209
(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.)

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
Anders Solberg, 83 valdes.

Underskrift

Protokollsjustering

________________________________
Arne Nilsson, mötets sekreterare

____________________
Anders Solberg
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________________________
Per-Arne Andersson
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4.

Protokoll från föregående styrelsemöte
Styrelseprotokoll 351 godkändes med följande kommentarer:
Anders S meddelar att ytterligare en lönn kan komma att tas bort.
Birgitta. B undersöker fortfarande möjligheten att programmera Cash-korten för
betalning av tvättstugebokning.
Birgitta B hanterar kompletteringen av den renoverade panelen i H/T 58.

5.

Rapporter från områdesansvariga
Kristina L påminner om att inbetalning av medlemsavgiften till Samfälligheten i
fortsättningen skall sättas in på Bankgiro 923-9013.
Anders S kommer att skapa bokningslistor för Hobby-lokaler och lån av
Samfällighetens stegar.
Minka W har sett till att gummimattor under gungor och klätterställningar har
placerats ut vid lekplatserna.
Tommy B meddelar att reparation pågar av porten på övre plan i gula garaget och
att ute-belysningen vid den tillfälliga parkeringsplatsen bakom det röda garaget är
bortkopplad.
Birgitta B aviserar att EuroPark från och med den 18 november åter kommer att
bevaka Samfällighetens områden för besöksparkering.

6.

Skrivelser
Medlemmar i Samfälligheten har haft synpunkter beträffande Samfällighetens
städdag där information ansetts vara otydlig vad gäller organisation, städledare,
kontaktpersoner och städansvar.
Per-Arne A besvarar skrivelsen.

7.

Grönytor
Anders S, Vice ordförande i Århus samfällighet, med ansvar för skötsel av mark
och vår- och höststädning, kommer att lämna Samfälligheten och Styrelsen strax
efter årsskiftet.
Per-Arne A tar över ansvaret tills ny ledamot är tillsatt.

8.

Värme
Samfällighetens energiförbrukning diskuterades vad gäller lämpligast typ av avtal
för uppvärmning. De tre avtal som är aktuella är Trygg, Normal eller Aktiv.
Styrelsens beslut blev Aktivt val.
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9.

Garage, P-platser
Renoveringen av det gröna garaget är slutförd enligt plan.
Om vädret tillåter kommer de båda övriga garagen preliminärt att renoveras under
2013.
Huruvida automatiska portar kommer att installeras kommer att beslutas vid
stämman i mars i samband med en proposition.

10.

Grannsamverkan
Ingemar M har genom polisen fått information att 11 inbrott/inbrottsförsök har
anmälts i Järva-området, men att inget i vår samfällighet har rapporterats.
En rörelsevakt/skymningsrelä med kompaktlysrör kan vara ett alternativ att
skrämma bort ovälkomna besökare.

11.

Övrigt
Inget att rapportera.

12.

Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum tisdagen den 18 december 2012 kl. 19:00.

13.

Mötet avslutas
Mötets ordförande avslutade mötet.
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