Styrelseprotokoll nr 372
Sammanträdesgrupp: Styrelsen

Ärende: Styrelsemöte

Plats: Hobby-Tvätt 2

Datum: tisdagen den 27 maj 2014

Deltagare (protokoll till samtliga)

Kopiemottagare

Per-Arne Andersson, 112
Tommy Berggren, 167
Birgitta Berggren, 167
David Nykvist, 6
Kristina Labañino, 22
Jan Törnqvist, 21
Uzi Landsmann, 43

H/T 1, 2 och 3.
Marzieh Molazem-Hosseini, 24 (Rev.)
Jack Jonsson, 227 (Revisor)
Kjell Göran Skoglund, 237 (Rev.Suppl.)
Helena Niemensivu, 189 (Rev.suppl.)
Ingemar Myhrberg, 98
Björn Gustafsson, 131
Minka Wikström, 101
David Alcalá, 155

Dagordning
1. Mötet öppnas.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av justeringsman jämte ordförande justera protokollet.
4. Protokoll från föregående styrelsemöte.
5. Rapporter från områdesansvariga.
6. Skrivelser.
7. P-platser.
8. Övrigt.
9. Nästa möte.
10. 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
Birgitta Berggren valdes.

Underskrift

Justering av protokoll

________________________________
David Nykvist, mötets sekreterare

____________________
Birgitta Berggren
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_________________________
Per-Arne Andersson
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4.

Protokoll från föregående styrelsemöte
Styrelseprotokoll nr 371 godkändes.
Trasiga armaturer i gröna och röda garaget är åtgärdade på garanti av
Dipart.

5.

Rapporter från områdesansvariga.
Jan T:
-

Minol har informerat om att besiktning av alla mätare ska
göras vecka 24-25 med början den 9 juni. Förslag på
information till hushållen har skickats till oss för synpunkter.
De kommer att debitera 550 kr om man inte är hemma på
avtalad tid. Man har möjlighet att ändra tid om man inte kan
vara hemma angiven tid.

-

Sammanställning på kostnader från Minol har inkommit för
godkännande av oss innan den slutgiltiga justeringen av de
felaktiga mätningarna.

Uzi L:
-

Lite strul med webhotellet, försöker därför flytta ägarskapet
av hemsidan från Mats Ledin till Uzi.

-

Det börjar hända lite på forumet, det har kommit en del
frågor och det är bra om vi i styrelsen går in och svarar då
och då.

Per-Arne A:
6.

Rörbolaget klara med sin entreprenad.

Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

7.

P-platser
Information till medlemmarna kommer att skickas ut en vecka innan
de nya bestämmelserna träder i kraft den 15 juni.
Ytterligare info kommer även att läggas ut på hemsidan. Uzi och
David N ordnar detta.
Angående tillfälliga parkeringen bakom röda garaget: Jan ber Dipart
om nytt pris för alternativet att låta en del av befintlig p-yta bakom
röda garaget återställas och låta resterande yta (ca 12 m från fasaden)
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vara kvar i befintligt skick som parkering.
Tillfälliga p-tillstånd kommer inte att tillämpas.
8.

Övrigt
Återställning av provisoriska parkeringen på gården vid nr 31 är
påbörjad.
Jan kollar upp lämpliga anslagstavlor att sätta upp på garagen så att
vi undviker häftande direkt på fasaden. Jan köper även in slang och
vattenspridare för gräsmattorna att förvaras i gemensamma förrådet.

9.

Nästa möte
Tisdagen den 24 juni kl 1900.

10.

Mötet avslutas
Mötets ordförande avslutade mötet.
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