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Justeras

Justeras

David Alcalá

Mats Ledin

Sida 1 av 3

Sida 2 av 3

Mötet öppnas
Mats Ledin, ordförande, öppnade mötet.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Val av justeringsman jämte ordförande fastställa protokollet
David Alcalá valdes.

Protokoll från föregående styrelsemöte
David ska renskriva föregående mötesprotokoll som skrevs av Ingemar.

Gröna garaget
Färdigställande preliminärt beräknat till februari.
Ansökan om att hyra mark av kommunen för tillfällig parkering på parkmarken mot Järvafältet
(utanför Århusgatan 117, 119).
David Alcalá ska ta fram offert för punktbelysning och saftblandare/blixtljus för röda och gula
garagen.
Mats R tar förmedlar kontakt angående offert för brandskydd.
Mats L har etablerat kontakt med ett brandskyddsföretag för offert.
Tommy har tagit fram offert för nya lås. Beslut billiga alternativet. Tommy, Birgitta tillsammans med
Mats L och Alazar ansvarar för lås.

Upphandling mark och grönska
Raines vann upphandlingen. Avtalet startar i samband med deras första besök. Raines ska veckovis
informera om vad de gjort eller inte. Avtalet ska skickas till Mats L för undertecknande. Tömning av
papperskorgar ingår inte i avtalet men ska beställas av Mats R.

Rapporter från områdesansvariga
Mats R
Återkommer med offert angående bokningssystem tvättstugorna.
David
Belysningen i gula garaget slocknar fortfarande ofta. Ska ta upp detta med Bravida.
Tommy
Spillvattenbrunnarna är fotograferade, alla hittades inte. Allt ser bra ut.

Skrivelser
Inga skrivelser.

Beslut
•

David Alcalá ska ta fram offert för punktbelysning och saftblandare/blixtljus för röda och gula
garagen och meddela styrelsens firmatecknare (Mats L, Björn, Kristina och David N) som
Sida 2 av 3

Sida 3 av 3
sedan fattar beslut om vilket alternativ som ska beställas (beslut om att genomföra detta har
redan tagits av styrelsen).
•

Mats R tar förmedlar kontakt angående offert för brandskydd. Mats L går samtidigt vidare
med sin kontakt med ett brandskyddsföretag för offert.

•

Tommy har tagit fram offert för nya lås. Det billigare av de två alternativen beslutades.
Tommy, Birgitta tillsammans med Mats L och Alazar ansvarar för att hantera beställning,
information och utdelning av nya nycklar.

•

Mats R ska beställa tömning av papperskorgar hos Reines.

•

Mats R och Pablo ska beställa åtgärdande av besiktningsanmärkningarna från senaste
lekplatsbesiktningen och därefter en ny besiktning (måste genomföras varje år).

Övrigt
Åtgärdande av lekplatserna måste genomföras och därefter en ny besiktning.

Nästa möte
23 aug.

Mötet avslutas

Sida 3 av 3

