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Mötet öppnas
Pieter Wezeman, ordförande, öppnade mötet.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Val av justeringsman jämte ordförande fastställa protokollet
Mats Ledin valdes.

Protokoll från föregående styrelsemöte
Inga synpunkter.

Gröna garaget projektstatus
Elbesiktning har skett idag, inga större anmärkningar. 10 juli sker återbesiktning av samtliga
återstående punkter. Återställning av parkeringsytan bakom röda garaget ska beställas av Tommy.

Mark och grönska
Tommy begär offert från Raines för borttagning av träd inför installation av biomolokerna.

Lekparker
Besiktningsanmärkningarna behöver åtgärdas omgående. Pieter driver frågan vidare med i första hand
Pablo.

Övriga rapporter från områdesansvariga
Björn
Genomgång har skett med Constantin, som ska ta över ansvaret efter nästa stämma 2018.
Mats L
Mycket frågor har inkommit bl a om Comhem-avtalet.
Tommy
Har bl a lagat låset till sopbehållaren vid gula garaget. Handtagen behöver också åtgärdas på
sopbehållarna vid gula och gröna garagen.
Offerter har begärts in för dels 8 st nya vägbommar, dels byte av spillvattenrör.
Birgitta
Ytterligare offert har begärts in för ny tvättmaskin och torktumlare.
Parkeringsbolaget har blivit tillsagda att återinföra parkeringskontrollerna i området nu när gröna
garaget har öppnat.
Constantin
Har gått igenom undercentralen med Björn och ska få en egen nyckel dit.
Kristina
Lånet för renoveringen av gula garaget ska omsättas sista juni.

Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
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Beslut
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Återställning av alla gräsytor som använts till tillfälliga parkeringar. parkeringsytan bakom
röda garaget ska beställas av Tommy.
Tommy begär offert från Raines för borttagning av de träd som behöver tas bort inför
installation av biomolokerna samt separat för ytterligare två träd utanför nr 169
Kristina beställer utbyte av handtagen till sopbehållarna vid alla garagen i samband med
beställning av biomolokerna.
Tommy, Björn och Constantin fyller på parkeringslinjerna vid samtliga gästparkeringar efter
semestrarna.
Avgift ska återinföras i tvättstugan nr 58. Trasig tvättmaskin och torktumlare kommer inte att
ersättas i avvaktan på beslut om tvättstugornas framtid.
Lånet för renoveringen av gula garaget ska bindas på 5 år samt amorteras ner med 300 000
kr.
David begär kompletterande offert från Turebergs samt för vägbommar.
Pieter säkerställer att åtgärdande av besiktningsanmärkningarna sker.
Björn ska köpa in 10 st extra handsändare till gröna garaget.

Övrigt
Info via Århusnytt om att de provisoriska parkeringsplatserna upphört och att parkeringskontroller
återinförts samt info om att de som haft råttproblem hör av sig via e-post till Pieter Wezeman.

Nästa möte
29 aug.
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