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Sida 1 av 3

Sida 2 av 3

Mötet öppnas
Pieter Wezeman, ordförande, öppnade mötet.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Val av justeringsman jämte ordförande fastställa protokollet
Kristina Labañino valdes.

Protokoll från föregående styrelsemöte
Inga synpunkter.

Omförhandling kontrakt mark och grönska
Constantin kontaktar Mats Rydelius för att få underlag till anbudsförfrågan samt kontraktet med
nuvarande entreprenör. Kontraktet bör vara längre än ett år samt en option på förlängning. Ett
alternativ kan bli att vi delar upp på två entreprenader, en för mark (snöröjning, sopning etc) och en
för grönska. En viktig aspekt är också snabb återkoppling från och kommunikation med kontaktperson
hos entreprenören. Vattning behöver ingå i kontraktet för grönska.

Nästa Århusnytt och info i Boappa
·
·
·
·
·
·

sommarstängt på kontoret.
var man kan hämta nya påsar till matavfall
att man inte får tvätta bilen inom området, om ens med enbart vatten
Ungdomar kan tjäna extra pengar genom att plocka skräp
Ta hand om grovsopor på rätt sätt!
Ta hand om dina cyklar som står på gemensamhetsanläggningen

Rapporter från områdesansvariga
Mats
Information om GDPR har gått ut till alla medlemmar, dels med e-post till de som angivit sådana, dels
i brevlådorna till övriga.
Tommy
En av de två nya bommarna är uppe. Den andra är det lite strul med angående placering. Tommy,
Pieter och David kollar närmare på detta efter mötet.
Offert för att förbereda el för de automatiska portarna ska begäras in av Björn Gustafsson (som fått i
uppdrag av styrelsen att genomföra installationen). I övrigt håller Björn fortfarande på att hämta in
offerter för inköp och installation.
Birgitta
Tvättlistan för nr 58 måste ändras så att det framgår att man får tvätta i 6 istället för 3 timmar
eftersom det bara är en tvättmaskin som fungerar. Birgitta gör detta.
Pieter
Pablo har beställt renoveringarna av lekplatserna, som troligtvis kommer ske i augusti.
En av soptunnorna vid röda garaget har tydligen brunnit. Ingen ytterligare information från
leverantören har inkommit.
Constantin
Håller kontakt med Björn angående problemet med den övre porten i gröna garaget. Constantin ska
själv kontakta leverantören nu för att lösa detta då det troligtvis är ett garantiärende. I övrigt håller
Constantin sig underrättad av Björn om framdriften av installation av nya portarna.
Kristina
Sida 2 av 3

Sida 3 av 3
Har haft kontakt med Lövhagens som återkommer med offert för återställning av grönskan efter bytet
av spillvattenledningen. Kristina kommer även begära offert från Berga.

Skrivelser
Beslut
·
·

Constantin begär in offerter för mark och grönska.
Birgitta ändrar tvättlistan i nr 58 så att det framgår att tvätt-tiden är 6 timmar istället för 3.

Kvarstående från föregående möten:
· Tommy återkommer med ett förslag på ny armatur för gatubelysningen.
· Pablo ska beställa ny sand till sandlådorna.
· Pablo inventerar gatubelysningen om behov av nya stolpar.
· Constantin sätter upp förbudsskyltarna i garagen om förbud att ladda elbil (David kollar
kostnad för att trycka 70 st inplastade A5)
· Pablo kollar med Mats R angående andra punkten i listan nedan över kvarstående punkter
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 ska återigen försöka få staden att anlägga gupp på Århusgatan.

Övrigt
Nästa möte
Tis 19 juni.

Mötet avslutas

Sida 3 av 3

