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1.

Mötets öppnande
Mötesordföranden Mikael Kolk hälsade välkommen och förklarade
mötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter rapporterades

4.

Ekonomisk rapport
Kenneth delade ut aktuell resultat och balansräkning.
Blankett för vattenavläsningen skall delas ut till medlemmarna.
Det blev en kort diskussion om vilket antal år, investeringen av
garagetaken skall skrivas av på, de kommer att skrivas av på 10 år.

5.

Pågående aktiviteter
Mikael berättade om besiktningen av de renoverade garagetaken, ett
antal anmärkningar konstaterades, de kommer att diskuteras med
entreprenören.
Angående föreningens nya hemsida, finns inget nytt att rapportera.
Marken längs Slättenvägen, Gunnar berättade om en entreprenör som
erbjuder: Förslag och planering av mark och trädgårdsarbeten, han
har kontaktat dem för att få mer info. Mikael lämnade info om
ytterligare ett förslag.
Det diskuterades hur vi skall gå vidare, det bestämdes att vi avvaktar
svar från entreprenören som Gunnar kontaktat.
Till protokollet bifogas förslag från Mikael samt info från Trädgård och
anläggnings entreprenör.
Mikael beställer containrar till städdagen.

För kommande trädfällning i område 1 och 2, skall information skickas
ut till de boende i områdena snarast.
Avledning av vatten från hängrännorna på garagen, kistorna som
vattnet rinner ner i skall spräckas, vi försöker göra jobbet själva på
städdagen.
Underhåll av garagen, såsom målning, behöver göras, men skjuts på
fram till våren 2013.
Klas har genomfört inventering av föreningens förråd.
Flera medlemmar har hört av sig om att låset till föreningens garage är
svårt öppna och låsa, respektive områdesansvarig kollar upp
omfattning av problemet med att låsa upp. Klas gör en beskrivning för
hur man går till väga vid öppning och låsning av garaget, som sätts
upp på garaget.
6.

Övrigt
Dagvattenledningar och brunnar runt husen behöver kontrolleras av
föreningen, det gäller främst de som tillhör gemensamhetsanläggning
1 och ligger runt rad- och kedjehusen.
Info om städdagen 27/10 behöver ut till medlemmarna.
Mikael har framfört önskemål om att ta ut ersättning från föreningen
för frånvaro från arbetet, för att delta i besiktning av garagetaken,
styrelsen godkände önskemålet om ersättning. Efter en diskussion
enades styrelsen om att ersätta styrelsemedlemmar för frånvaro från
arbetet, då arbete för föreningen utgör minst en halvdags
sammanhängande tid, ersättningen för en halvdag bestämdes till 600
kr.

7.

Nästa möte
Nästa möte är 2012-10-16 klockan 20:00, Johan står för fika.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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