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

Frånvarande
Asif Masud, 209
Pablo Cassano, 39
Constantin Vencu, 79

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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Mötet öppnas
Pieter Wezeman, ordförande, öppnade mötet.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Val av justeringsman jämte ordförande fastställa protokollet
Birgitta Berggren valdes.

Protokoll från föregående styrelsemöte
Inga synpunkter.

Belysning: problem och planering, förbättringar
Allt fungerar ändamålsenligt för närvarande.
Tommy har pratat med en leverantör angående mer långsiktiga förbättringsåtgärder att föreslå inför
nästa årsstämma.
Tommy begär offerter för komplettering med ytterligare fasadbelysning på resterande garagefasader i
enlighet med det försök vi gjorde på norra fasaden på gula garaget.

Lekpark
Lekparksutrustningen pågår.

Nästa Århusnytt och info i Boappa
Nästa Århusnytt i början av december.

Efterfråga två personer till valberedningen. Anmälan sker till ordf Pieter Wezeman.

Efterfråga nya kandidater till styrelsen inför nästa årsstämma:
· Ordinarie ledamöter på två år, minst 5 st
· Suppleanter på ett år, 3 st
· Revisorer på två år, 2 st
· Revisorssuppleanter på ett år, 2 st

Särskilda områden där det behövs ansvariga:
· Mark och grönska
· Städdag 2 gånger per år
· Lekplatser
· Garageadministration (handsändare till portarna m m)
· Hemsidan
· Århusnytt
· Grannsamverkan mot brott
· Information till nyinflyttade

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!
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Nya styrelseledamöter 2019
Se ovan.

Rapporter från områdesansvariga

Mats
I enlighet med Räddningstjänstens råd och anvisningar får det inte förekomma annat än fordon och 4
extradäck per fordon i gemensamhetsgarage.

Skrivelser

Beslut
· Tommy (och Pablo) begär offerter för komplettering med ytterligare fasadbelysning på

resterande garagefasader i enlighet med det försök vi gjorde på norra fasaden på gula garaget.
· Mats lägger upp GDPR-texten på hemsidan

Beslut från styrelsemötet i oktober:
· Mats kollar med sin kontakt på Polisen om eventuellt stöd från dem i våra försök att få gupp

anlagda på Århusgatan.

Beslut från förra styrelsemötet i september:
· Tommy kommer att ta fram förslag på pris på nya nyckelsystem till festlokalen. Styrelsen ska

formulera ett förslag till nytt nyckelsystem för alla gemensamma lås till nästa stämma.
· Tommy och Pablo ska kolla på ny belysning ute
· Pablo ska ta fram offert på 31 st. brunnar med installation.
· Pieter ska skicka ett mail till de som hyr sina fastigheter att de får sköta sina hus eftersom dom

ser ganska förfallna ut.

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

Övrigt

Nästa möte
Tor 20 dec kl 19.

Mötet avslutas


