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Kenneth Erskog adj
Frånvarande:
Peter Wahlgren
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
Kostnaden för reparation av garagetaken slutade på 230 tkr, det är
inom planerad kostnadsram. Avskrivning för garagetaken kommer att
göras på 10 år. I samband med reparationerna har likviditeten minskat
i samfällighet 2.
Viktigt att hantera vattenavläsningen inom utsatt tid, alltså så nära det
angivna datumet som möjligt, vid den senaste avläsningen var det en
del problem med detta.

5.

Pågående aktiviteter
Angående föreningens nya hemsida, finns inget nytt att rapportera,
Det går dock att läsa protokoll på föreningens nya hemsida.
När det gäller marken längs Slättenvägen, så har Gunnar och
Kenneth har träffat en entreprenör för att få förslag på hur detta skulle
kunna genomföras, förslaget har dock inte inkommit styrelsen vid
tiden för mötet. Johan framförde synpunkter från området 7, man
anser bland annat att kostnaden har stor betydelse för vilket förslag
som skall väljas.
Det bestämdes att avvakta vidare diskussioner tills styrelsen fått in
förslag, för att diskutera detta vidare på nästa möte och därefter
presentera förslag till årsmötet.

Klas har köpt bensin till röjsågar och han kommer att pumpa däcken
till skottkärrorna.
Allting är förberett för trädfällning i område 6 och 7 på städdagen.
En kort genomgång av utsättning av containrar i området, till
städdagen.
Det är dags att påbörja planering för byte av garageportar. Kennet
kollar upp ekonomin i samfällighet 2.
6.

Övrigt
Områdesansvariga träffas kl 09:30 vid föreningens garage på
städdagen.
En varning utfärdades, det har förekommit att barn tillfrågas om att
ställa upp och fotograferas, i området, alla måste vara
uppmärksamma på detta, polisen har kontaktats.

7.

Nästa möte
Nästa möte är 2012-11-27 klockan 20:00, Klas står för fika.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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