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Mötet öppnas
Mats Ledin, ordförande, öppnade mötet.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Val av justeringsman jämte ordförande fastställa protokollet
Kristina Labañino valdes.

Protokoll från föregående styrelsemöte
Gröna garaget – status i projektet
Staden har meddelat att handläggningen av ansökt bygglov är försenad.

Mark och grönska
Mats R väntar in offert för garageportlösning.
Mer frekvent och bättre klippning av häckar efterfrågas. Entreprenören behöver kontakts om detta.

Rapporter på förslag från förra mötet om nya investeringar
Solceller på garagetak
Offert inväntas. Röda garagets tak har föreslagits av leverantören eftersom den har det bästa läget
ljusmässigt.
Utöka avtalet med Stockholm vatten med sortering av matavfall, vilket skulle reducera vår avgift till
Stockholm Vatten
Styrelsen beslutar att beställa i enlighet med offert.
Regelbunden rengöring av våra Molok sopbehållare för att minska lukt kring behållarna
Offert har inkommit. Styrelsen beslutar att beställa i enlighet med offert.

Rapporter från områdesansvariga
Tommy
Tommy har varit behjälplig vid anläggandet av de nya tillfälliga parkeringsplatserna bakom röda
garaget.
Birgitta
Användandet av hobbylokalerna fungerar bättre, det går mer städat till nu, kanske p g a de nya
överenskommelserna som tecknas i samband med uthämtning av nyckel.
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Kristina
Ett lån på ca 4 Mkr behöver snart förnyas. Styrelsen anser att det bästa alternativet är en bindningstid
på 5 år med en ränta på strax under 1.5 % och en amortering på ca 850 tkr under den aktuella
bindningstiden.
Mats L
Mats har fördelat de nya tillfälliga parkeringstillstånden och ägnat mycket tid åt att informera om
status i återuppbyggnaden av gröna garaget.

Skrivelser
•

Styrelsen beslutar att beställa nya behållare för matavfall i enlighet med offert.

•

Styrelsen beslutar att beställa rengöring av befintliga sopbehållare i enlighet med offert.

Beslut
Övrigt
Tommy stämmer av med Mats R inför städdagen angående inköp av sopsäckar, containerhyra samt
beställning av sopning i garagen.

Nästa möte
22 nov.
15 dec (tor).

Mötet avslutas
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