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1. Mötesformalia:
Mötet förklaras öppnat

2. Garageportar
                       Starten av bytet av garageportarna har skjutits upp och startar nu den 3 september. Möte med

Fortaxa är inbokat den 29 augusti kl. 16.30. Mycket aktivitet i garagen har noterats under 
sommaren. Vilket förhoppningsvis betyder att alla (!) garage är tillgängliga och röjda enligt 
information som skickats ut.

             3.          Belysningen
3 provlampor kommer att sättas upp i slutet av augusti. Dessutom görs en mer grundlig 
felsökning på de lampor som ej lyser vid zon 6.

             4.          TV/Bredband 
Vi har fått en ny kontaktperson på Svenska Stadsnät, Leo Bernava. Gustav Henriksson har 
kontakt med honom för att få till ett nytt avtal.

5.          Ekonomi 
Alla hushåll har betalat samfällighetsavgiften. Nytt lån för garageportar och belysning är 
godkänt och klart.

6. Övriga frågor
- Vi är inte helt nöjda med den nuvarande snöröjningsfirman, Hortum. Vi fortsätter med dem 
den här vintern också. Ev. byte får diskuteras under nästa år.

- Inför städdagen den 30 september. Kolla status på maskinparken, ev hyra in röjsågar. 
Beting för dagen blir i första hand att röja sly. PT undersöker kostnad för container som även
har en flistugg.

- Träd. Frågor från boende har kommit in om att fälla träd på våra gemensamma utrymmen. 
Vi har fått en prisuppgift på att fälla och transportera bort 2 björkar. Detta skulle kosta
21 000:-. Eftersom det inte finns utrymme för en sådan kostnad i vår budget så får vi 
undersöka alternativ. Arboristen som var här sa dock att det inte är någon risk att de ska 
falla. 

7. Nästa möte och avslutande
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 20 september kl 19:00. Mötet förklaras avslutat.

Vid pennan
Marianne Öhrn


