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Sida 1 av 4

Sida 2 av 4

Mötet öppnas
Mats Ledin, ordförande, öppnade mötet.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Val av justeringsman jämte ordförande fastställa protokollet
Birgitta Berggren valdes.

Besök från valberedningen
Genomgång med valberedningen.

Protokoll från föregående styrelsemöte
Genomgång av besluten på förra mötet.

Gröna garaget
Viktigt att gå ut med info om de tillfälliga parkeringsplatserna i Århusnytt.

Mark och grönska
Mats inväntar besked från Raines om de kan åtgärda besiktningsanmärkningarna från
lekplatsbesiktningen.

Förslag på nya projekt/investeringar
Solceller på garagetak (förslag från Kristina)
Kristina föreslår att undersöka möjligheterna att installera solceller i samband med återuppbyggnaden
av det gröna garaget. David A kan ta in en offert baserat på hur stor elförbrukningen är för ett garage.
Utöka avtalet med Stockholm vatten med sortering av matavfall, vilket skulle reducera vår avgift till
Stockholm Vatten
Kristina ber Stockholm Vatten komma på styrelsemöte och berätta mer om detta.
Regelbunden rengöring av våra Molok sopbehållare för att minska lukt kring behållarna
Mats L kollar upp pris för detta.

Sida 2 av 4

Sida 3 av 4

Rapporter från områdesansvariga
Mats L
Mats har kollat med advokaten om status i Minol-ärendet.
Mats har kollat med försäkringsbolaget angående status i ärendet om skadorna på HT-lokalen nr 58.
Kompletterande uppgifter har begärts vilket Mats ska ordna omgående.
Björn G
Lugnt i undercentralen.
Mats R
Mats har träffat Assa angående portautomatik till garagen. Assas bedömning är att dörrbladen måste
bytas och de kommer att lämna en offert.
Mats har fått in ett antal offerter på olika låssystem till garagen.
Mats har undersökt och fått in en offert på kameraövervakning av garagen.
David A
Installation av blixtljus och strålkastare klart gula garaget. Strålkastarna för svaga och ska bytas ut mot
starkare och vitare ljus.
David har tagit fram förslag på ny fasadbelysning och ska ta med ett exemplar för demonstration på
nästa styrelsemöte.
Birgitta
En tvättmaskin har reparerats.

Skrivelser
Inga skrivelser.

Beslut
•

David A ska byta ut strålkastarna (rörelsevakterna) vid gula garagets entréer till starkare och
vitare belysning samt likadana vid röda garagets entréer.

Övrigt
Städdag bestämdes till 12 november.
Nästa Århusnytt kan delas ut i slutet av veckan.

Nästa möte
25 okt.
22 nov.
15 dec (tor).

Sida 3 av 4

Sida 4 av 4

Mötet avslutas

Sida 4 av 4

