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Mötet öppnas
Pieter Wezeman, ordförande, öppnade mötet.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Val av justeringsman jämte ordförande fastställa protokollet
Björn Gustafsson valdes.

Protokoll från föregående styrelsemöte
Inga synpunkter.

Gröna garaget projektstatus
Stockholms stad har nu godkänt garaget m a p det byggnadstekniska. Smärre saker återstår ändå att
fixa såsom fläktar och elinstallationer. Öppnandet är uppskjutet tills allt är helt klart. Inom ett par
veckor bör allt vara klart inklusive elbesiktning.

Träfflokalen
Användandet av Swish och nya avgifterna har gått bra.

Mark och grönska
Ska träffa entreprenören om en vecka för genomgång av behov av beskärning träd och buskar.

Lekparker
Offerter ska tas in för att hantera besiktningsanmärkningarna.

Comhem kontrakt
Utöver hemsidan och Boappa behöver information även delas ut i brevlådorna.

Övriga rapporter från områdesansvariga
Björn:
Mycket vatten har försvunnit från undercentralen av ännu okänd anledning.

Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

Beslut
•
•
•
•
•
•
•
•

David beställer fastighetsägarinfo.
Birgitta tar in ytterligare en offert för ny tvättmaskin och torktumlare. Därefter ska
avstämning med Kristina ske innan beställning.
Fast förseningsavgift på 500 kr ska tas ut framöver för försenade betalningar. Kristina får i
uppdrag att kontrollera att först kontrollera att vi har alla förutsättningar att göra detta innan
verkställande.
Offerter för bommar till samtliga infarter ska tas in och redovisas inför beslut på nästa möte.
Tommy beställer offert för gupp från Raines.
Pieter kollar med försäkringsbolaget om åtgärdande av råttor ingår.
Info om Biomolok ska ut till alla när allt är klart för installation.
Ansökan om bidrag till laddstolpar ska göras.

Övrigt

Sida 2 av 3

Sida 3 av 3

Nästa möte
20 juni. Obs börjar kl 1830 med genomgång av gemensamhetsanläggningar.

Mötet avslutas

Sida 3 av 3

