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Mötet öppnas
Pieter Wezeman, ordförande, öppnade mötet.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Val av justeringsman jämte ordförande fastställa protokollet
Björn Gustafsson valdes.

Protokoll från föregående styrelsemöte
Inga synpunkter.

Valberedning
Minst tre förslag på suppleanter behövs.

Årsstämma
Återstår att ordna med en ordförande. Två förslag finns och Pieter kollar med dessa.

Rapporter från områdesansvariga
Mats R
Snöskottningen ska fungera bra nu, entreprenören har haft sjuk personal. Kontrakten med
entreprenören har sagts upp så att vi har möjlighet att omförhandla och eventuellt byta
entreprenör. Detta behöver hanteras i maj för att vi inte ska stå utan entreprenör.
Björn
Undercentralen har fyllts på. Då och då ringer en och annan medlem och klagar på att det är
för kallt, oftast ligger problemet i termostaten i det aktuella huset.
Biomolokerna är reparerade nu och ska börja användas nu.
Byte av deformerade spillvattenledningen startar 5 mars enligt entreprenören.
Constantin
Constantin har ringt staden angående laddstationer. Staden har ett antal laddstationer i Kista
redan och har inga planer på nya just på Århusgatan. Staden har för övrigt på sina egna
platser inkluderat laddningen i parkeringstaxan.
Tommy
Har fått in offert för byte av befintlig belysning utanför gula och röda garagen samt byte av
plastmatta i tvättstugan.
Birigitta
Renovering av en tvättmaskin respektive torktumlare på nr 169 har genomförts.
David
Dialog pågår med Stockholms stad angående möjligheter att ändra användning av marken
där hobby- och tvättlokalerna.
Mats L
Mats har kollat ansvarsförhållanden vid utlån av stegar med Villaägarna och fick beskedet att
ansvaret ligger helt på personen i fråga som lånar stegen. Därmed utgår punkten från
beslutslistan.
Sida 2 av 3
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Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

Beslut
•

Constantin beställer skyltar som ska sättas upp vid eluttagen på varje parkeringsplats
med texten: Förbjudet att ladda elbil.

•

Tommy beställer ny belysning till röda och gula garagen, vilka ersätter de befintliga
”koögonen” som sitter utanpå fasaderna, i enlighet med offert samt det starkaste av
de båda föreslagna alternativen Selga.

•

Mats L kollar upp hur samfällighetsföreningen Ribegatan gick till väga när de
installerade laddstationer samt kostnader.

•

Tommy beställer svetsning av klackar i tvättstugorna på nr 31 respektive 169.

•

Mats L delar ut ett nytt Århusnytt en vecka innan årsstämman. Bl a info om
årsstämman, uppmaning att ställa upp som suppleant i styrelsen, info om förbud att
ladda sin elbil i garagens eluttag, etc.

•

Tommy ska ta bort den gamla trasiga anslagstavlan utanför nedre entrén på gula
garaget.

•

Nytt grus ska beställas till grusvägarna i området.

Kvarstående beslutspunkter från föregående möten
•
•
•
•

Mats R kollar upp ansvaret för de brunnar som lekplatsbesiktningen anmärkt på och
för de brunnar som är föreningens ansvar begär Mats R sedan offert för åtgärdande av
Raines.
David beställer besiktning av taken på gula respektive röda garaget.
Mats L tar fram en annons till Boappa och hemsidan där vi efterfrågar ungdomar från
15 år som vill tjäna en slant på att plocka skräp i området.
Vi ska återigen försöka få staden att anlägga gupp på Århusgatan.

Övrigt
Nästa möte
Tis 27 mars kl 19, konstituerande styrelsemöte.

Mötet avslutas
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