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Närvarande
Kristina Labañino, 22
Mats Ledin, 173
David Nykvist, 6
Pieter Wezeman, 86
Constantin Vencu, 79
Nitish Chowdhury, 245
Birgitta Berggren, 167

Frånvarande
Asif Masud, 209
Tommy Berggren, 167
Pablo Cassano, 39

Kopiemottagare
H/T 2
Marzieh Molazem-Hosseini, 24 (Rev.)
Jack Jonsson, 227 (Rev.)
Lilian Brissman, Århusgatan 131,
(Rev.Suppl.)
Alazar Hagos, Århusgatan 231
(Rev.suppl.)
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Protokollfört av: David Nykvist
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Birgitta Berggren

Justeras

Pieter Wezeman
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Mötet öppnas
Pieter Wezeman, ordförande, öppnade mötet.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Val av justeringsman jämte ordförande fastställa protokollet
Birgitta valdes.

Protokoll från föregående styrelsemöte
Inga synpunkter.

Garageportar
Pieter kollar status med Björn Gustafsson som leder arbetet och entreprenaden.

Kontrakt mark och grönska
Arbete med nytt kontrakt pågår.

Nästa Århusnytt och info i Boappa
Inget utöver stående information:

· Klipp era häckar
· Förbjudet att köra och parkera på gräsmattorna
· Förnya belysningen, idéer mottages tacksamt
· 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!

Rapporter från områdesansvariga
Birgitta
En tvättmaskin har gått sönder.

Constantin
Undercentralen, behållarna har behövt fyllas på ofta p g a värmen i somras.

Mats
Har sökt brandförsvaret för att stämma av vårt förslag på nya trafikhinder.
En ny version av Boappa har kommit och som är lite krångligare att administrera men som tillåter fler
administratörer.

Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

Beslut
· Kristina beställer återställning av rabatt utanför röda garaget i enlighet med offert från

Lövhagens.
· Pieter ber Pablo begära offert från Lövhagens om rivning av de lekanläggningar som ska

ersättas av Hags.
· Birgitta beställer en ny tvättmaskin för att ersätta en som gått sönder.
· Birgitta kollar med P-service om avgiftsnivån på de extra parkeringsplatserna är

marknadsmässig.
· Pablo beställer lekplatsentreprenad i enlighet med offert inklusive anläggande.
· Constantin kontaktar Lövhagens angående återställningen av gräsmattorna.
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· Återställning av grönska utanför nr 69 skjut upp till nästa år.
· Styrelsen ska formulera ett förslag till nytt nyckelsystem för alla gemensamma lås till nästa

stämma.

Kvarstående från föregående möten:
· Pablo ska beställa ny sand till sandlådorna.
· 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.
· 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.

Övrigt

Nästa möte
Tis 25 sep.

Mötet avslutas


