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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
Trygg Hansa kommer begära in ytterligare en offert, utöver Raines, för hantering av de brandskadade
träden.
Mats R köper in pinnar och band för att spärra av de nysådda gräsmattorna efter de tillfälliga
parkeringarna.

Mark och grönska
Utfört arbete behöver kontrolleras och stämmas av i högre utsträckning mot fakturerat belopp.
Stubbarna utanför styrelserummet ska fräsas bort.
Potthålen i grusgångarna ska åtgärdas.
Städdag lör 21 okt kl 1000-1200. Mats R beställer bättre trädgårdskorgar till denna gång. Alla hör sig
för med grannar om någon vill åta sig att ordna korv, fika och fiskdamm.
Diskussion om vad man kan göra åt att allt skräp på våra gemensamma ytor. Förslag om att inrätta en
allmän ”skräpplockningstimme” en gång i månaden eller veckan. En fast dag och tid som informeras
via Boappa och hemsidan och eventuellt något infoblad i brevlådorna inledningsvis. Man tar helt
enkelt varsin påse och går ut och plockar skräp på sin gård tillsammans med sina grannar. Det tar nog
inte ens en halvtimme.

Biomolokerna
Som komplement till leverantörens information ska Alazar och Mats L författa ett specifikt
informationsblad för våra medlemmar, t ex om var man kan hämta nya påsar.
Alla hjälps åt med att dela ut sopkärl och påsar i inledningen av Biomolokernas driftsättning.
Björn uppdaterar informationshäftet om Århusgatan.
Mats L går ut med information i Boappa.
Tommy fixar låscylindrar till biomolokerna.

Lekparker
Svårt att få offerter. Pablo har varit i kontakt med ett flertal firmor. Pieter har varit i kontakt med en
firma.

Sida 2 av 4

Sida 3 av 4
Mats R kontaktar vår markentreprenör för att se om de kan åtgärda besiktningsanmärkningarna.

Övriga rapporter från områdesansvariga
Björn
Gröna garaget slutbesiktigat och klart.
Constantin
Har börjat kolla elpriser för våra sex anläggningar, tre garage + tre hobbylokaler. Ett antal offerter har
inkommit. Constantin har anslutit föreningen till en tjänst där leverantörer kan lämna offerter.
Constantin föreslår att avvakta en månad så nya offerter hinna inkomma via denna tjänst. Till dess
säger vi upp avtalet med nuvarande leverantör med tanke på uppsägningstiden. Pieter och Kristina
säger upp avtalet.
Tommy
De tillfälliga parkeringsplatserna har återställts.
Ett fartgupp har anlagts utanför nr 217.
Nycklarna till stegarna är borta igen. Tommy köper nya.

Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

Beslut
•
•
•
•
•

Vid utlån av stegarna ska man skriva under på att man lånar dem på egen risk. Mats L kollar
ansvarsförhållanden med Villaägarna.
Björn kollar upp eventuella utbildningar hos Villaägarna om och för samfällighetsföreningar.
Kristina gör en tilläggsbeställning att fräscha upp de befintliga molokerna samt nya luckor.
Befintliga låscylindrar bör kunna användas.
Mats L kollar med Ribegatan om de har löst frågan om laddning av elbilar på något sätt. Björn
kollar med elleverantör om de möjligtvis har någon lämplig lösning.
Pieter ber Stockholm Vatten att åtgärda problemet med sopbilarna som dräller och spiller
illaluktande vätska.

Kvarstående beslutspunkter från föregående möten
•
•
•

Pieter och Pablo säkerställer att åtgärdande av besiktningsanmärkningarna på lekplatserna
sker.
Björn ska köpa in 10 st extra handsändare till gröna garaget.
Vi ska återigen försöka få staden att anlägga gupp på Århusgatan.

Övrigt
Tilläggsbeställning att fräscha upp de befintliga molokerna samt nya luckor. Befintliga låscylindrar bör
kunna användas.
Vi ska återigen försöka få staden att anlägga gupp.
Mats R: hur ska vi förbereda oss om fler skaffar elbilar/hybrider? Mats L kollar med Ribegatan om de
har löst frågan på något sätt. Björn kollar med elleverantör om de möjligtvis har någon lämplig
lösning.
Sophämtarna dräller och spiller illaluktande vätska. Pieter ber Stockholm Vatten att åtgärda
problemet.
Sida 3 av 4

Sida 4 av 4

Nästa möte
26 sep.

Mötet avslutas

Sida 4 av 4

