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1.

Mötets öppnande
Mötesordföranden Mikael Kolk hälsade välkommen och förklarade
mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande till Bengt från BUS.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter rapporterades

4.

Information om BUS
Barn- och ungdomssamverkan (BUS), är namnet på det
samarbete kring barn- och ungdomsfrågor som sker över
verksamhetsgränser i Partille. Inom BUS samarbetar Partille kommun
med primärvården, tandvården, barn- och ungdomspsykiatrin och
Polisen för barn och ungdomars bästa.
Målet är ta till vara den samlade kompetens och de resurser som finns
i kommunen för att nå ett bättre resultat än om var och en arbetar för
sig med samma frågor.
Föreningen kan bidra med med att vara uppmärksam på om det
förekommer bråk mellan ungdomar eller att det sker skadegörelse i
närområdet. Om sådant inträffar är det bra om BUS kan informeras
snarast, Johan har kontaktuppgifter

5.

Ekonomisk rapport
Vattenavläsningen har gått bra. Kostnad för containrarna blev
förhållandevis låg, dock var det flera som innehöll ”blandat avfall”, som
innebär en högre kostnad.

6.

Pågående aktiviteter
Nytt element, skall installeras i styrelserummet, Tomas kontaktar
elektriger för att se till att det blir gjort.
Tvätthallen hålls öppen så länge vädret tillåter, blir det riktigt kallt så
stängs tvätthallen och Klas sätter upp en skylt med information.
Johan rapporterade om en offert för byte av avstängningsventiler (se
punkt Övrigt i protokoll år 2011 nr 7), priset är 4 125 kr inklusive moms
per hus. Respektive kvartersombud skickar ut info ut till medlemmar.
Planerat att utföras till våren 2012.
Bertil tog upp frågan om ny sand till sandlådor, den bör bytas till
vårstädningen.
Peter visade ett förslag till ny hemsida för föreningen, ser mycket bra
ut, så här långt.
Snöslungan står i en medlems förråd, den behöver flyttas, Klas hjälper
till att flytta ner den till styrelserummet. Demonstration av hur den
fungerar behöver hållas, vi funderar över hur det skall arrangeras.
Markarbetet som skulle utföras vid garagen på sättingsvägen, har på
grund av sjukdom hos leverantören inte utförts ännu.
Underhåll av garagetak, Mikael har varit kontakt med ytterligare en
leverantör, som skall lämna offert.
Peter tog upp frågan om att röja träd mot slättenvägen, det blir
fortsatta diskussioner om detta vid nästa möte.
Kenneth lyfte frågan om en underhållsplan för föreningen, det
bestämdes, att det skall planeras in ett arbetsmöte för att påbörja en
sådan.

7.

Övrigt
Städdagen diskuterades om den bör hållas på lördag eller söndag.
Det har kommit in synpunkter både för och emot, om det var rätt val av
dag att ha den på en söndag.

8.

Nästa möte
Nästa möte 2012-01-16 klockan 20:00, Anna står för fika.

9.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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