Styrelseprotokoll nr 353
Sammanträdesgrupp: Styrelsen

Ärende: Styrelsemöte

Plats: Hobby-Tvätt 2

Datum: tisdagen den 18 december 2012

Deltagare (protokoll till samtliga)

Kopiemottagare

Per-Arne Andersson, 112
Anders Solberg, 83
Tommy Berggren, 167
Birgitta Berggren, 167
Arne Nilsson, 10
Anisur Rahman, 88
Kurt Svensson, 54

HT 1,2, 3
Marzieh Molazem-Hosseini, 24 (Rev.)
Helena Niemensivu, 189 (Rev.suppl.)
Mats Ledin, 173 (Rev.suppl.)
Ingemar Myhrberg, 98
Minka Wikström, 101
Mustafa Awelker, 209
Kristina Labañino, 22

Dagordning
1. Mötet öppnas.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Protokoll från föregående styrelsemöte.
5. Justering av områdesansvarig.
6. Rapporter från områdesansvariga.
7. Skrivelser.
8. Grönytor.
9. Värme.
10. Garage, P-platser.
11. Grannsamverkan.
12. Övrigt.
13. Nästa styrelsemöte.
14. Mötet avslutas.

1.

Mötets öppnande
Per-Arne Andersson, ordförande, öppnade mötet.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
Kurt Svensson, 54 valdes.

Underskrift

Protokollsjustering

________________________________
Arne Nilsson, mötets sekreterare

___________________
Kurt Svensson
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________________________
Per-Arne Andersson
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4.

Protokoll från föregående styrelsemöte
Styrelseprotokoll 352 godkändes med följande kommentarer:
Anders S har beslutat att lönnarna som ska tas ned kommer att ske under våren
2013.
Minka W korrigerar att gummimattor under gungor och klätterställningar inte har
monterats, men har undersökt vad sådana kostar. Vi tar beslut i vår om mattorna
ska inköpas.
Birgitta. B undersöker möjligheten att programmera Cash-korten för betalning av
tvättstugebokning.
Birgitta B informerar att kompletteringen av den renoverade panelen i H/T 58
kommer att utföras under våren.

5.

Rapporter från områdesansvariga
Tommy B meddelar att vi fått viss ersättning från vårt försäkringsbolag beträffande
reparation av skadad el-kabel för ute-belysning.
Kurt S föreslår inköp av mätinstrument för kontroll av inomhusvärme eftersom
vissa medlemmar klagar över låg temperatur. Kurt får i uppdrag att titta på lämplig
utrustning och kostnader.
Anders S har skapat bokningslistor för Hobby-lokalerna och för lån av
Samfällighetens stegar. Även listan över våra städledare har uppdaterats.
Informationen finns uppsatt i H/T-lokalerna.
Birgitta B har begärt kostnadsförslag för reparation av persienn i tvättstugan
Århus 39.

6.

Skrivelser
Medlemmar har klagat över tomma sandlådor för halkbekämpning. Orsaken har
varit att vår entreprenör har prioriterat plogning och borttransport av de ovanligt
stora snömängder som fallit, men att man ska se till att sandlådorna fylls på vid
behov.

7.

Grönytor
Inget att rapportera.

8.

Värme
Vårt val av avtal (Aktiv) är nu anmält till Fortum.
Minol arbetar med att fastställa respektive fastighets fjärrvärme och
vattenförbrukning för debitering.
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9.

Garage, P-platser
Inför nästa års renovering av det gula garaget (och eventuellt även det röda garaget)
har vi haft ett möte med Dipart Entreprenad AB och diskuterat den option vi har
med dem för fortsatt uppdrag.
Dipart återkommer beträffande tidsplan och kostnader.

10.

Grannsamverkan
Tyvärr har en medlem i Samfälligheten nyligen drabbats av inbrott.

11.

Övrigt
Inget att rapportera.

12.

Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum tisdagen den 29 januari 2013 kl. 19:00.

13.

Mötet avslutas
Mötets ordförande avslutade mötet.
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