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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.

Garageportar
Genomgång av offerter med Björn Gustafsson, som bistår styrelsen i detta.

Kontrakt mark och grönska
Genomgång av offerter.

Renovering lekplatser
Pablo har fått besked från Hags att arbetena kommer att utföras i augusti.

Nya trafikhinder
Förslag på placering av 6 nya bommar, 9 nya stenar och ett gupp diskuterades. Innan beställning ska
Mats stämma av förslaget med brandförsvaret. Därefter behöver exakta placeringar avgöras på plats
tillsammans med entreprenören. Förslaget sammanställdes på en översiktskarta som Mats förvarar
tills vidare.

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

Renovering av lekplatserna i augusti
Klipp era häckar
Förbjudet att köra och parkera på gräsmattorna
Förnya belysningen, idéer mottages tacksamt
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
Pablo
Har inventerat belysningen. Det största problemet är att träd och buskar är övervuxna och täcker
belysningen. Pablo beställer beskärning av dessa. Ny belysning skulle däremot behövas vid
lekplatserna där det är som mörkast. Pablo undersöker detta med Tommy och tar in offerter.
Mats
Arbetar med återställning av hemsidan efter att den kraschat.
Constantin
Har satt upp skyltarna om förbud att ladda elbil.

Sida 2 av 3

Sida 3 av 3

Skrivelser
Beslut
·
·
·
·
·

Pieter ska säga upp gruppavtalet med Comhem.
Mats beskär buskage som täcker belysning
Pablo och Tommy begär in offerter för ny belysning till lekplatserna
Tommy monterar upp whiteboardtavlan i styrelserummet
Mats kontaktar brandkåren för att gå igenom förslag på nya trafikhinder.

Kvarstående från föregående möten:
· Pablo ska beställa ny sand till sandlådorna.
· Pablo reder ut 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.
· Birgitta ändrar tvättlistan i nr 58 så att det framgår att tvätt-tiden är 6 timmar istället för 3.

Övrigt
Nästa möte
Tis 21 aug.

Mötet avslutas

Sida 3 av 3

