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Constantin Vencu
Pieter Wezeman

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

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Val av justeringsman jämte ordförande fastställa protokollet
Constantin valdes.
4. Protokoll från föregående styrelsemöte
Inga synpunkter.
5. Säkerhet garage

På grund av inbrottet i gröna garaget kontaktade Constantin Safeguard för förslag
om vad vi kan göra med respektive kostnader. För ökad säkerhet i garage
diskuterades, alternativ kamera-alternativ samt byte av lås.
Kamera-alternativ:
Förslag innebär månadskostnader för kameror, routern och datorn i varje garage.
Installation, service och övriga kostnader ingår.
Byte av låscylindrar med kopieringsskyddade nycklar – Tommy kollar med
låsfirman.
Birgitta har kollat med Rinkeby_kista stadsförvaltningen: vi får sätta upp kameror
inom vårt området men behöver informera boende först.
Pieter kollar med Villaföreningen också.
6. Nya utemöbler/upprustning hobbylokaler
Inte aktuellt just nu.
7. Rapporter från områdesansvariga
Kristina – merarbete med avgifter på grund av felaktigheter, annars inget särskild.
Lillian har gått runt och kontrollerat att arbete har gjorts för grönområden. Har kontakt
med firman och ska komma överens med firman om fortsatta arbeten.
Jost har beställt olika arbeten sandbyten, stenbyten och gräsmattor från Raines, men
dem har inte återkommit.
Birgitta ska kolla med Mats om vem vi kan ta kontakt med angående
grannsamverkan och även brandkåren.
Nitish och Asma – vi har gjort en bulletin som innehåller de viktigaste punkterna för
inflyttade på engelska.
8. Beslut
Beslutades att:
- Constantin tar in offerter för kameraövervakning.

- Tommy kollar byte av låscylindrar och nycklar.
- Lillian kollar med Länsstyrelsen.
- Pieter kollar med Villaföreningen.
- Lillian informerar att vi utreder olika alternativ.
Beslutades att Jost tar kontakt med Raines och brådskar iordningsställande av
gräsmattan vid ”ute-gymmet” och kontrollerar om det behöver kompletteras med
gummimattan ed för att inte någon skadar sig där.
Jost tar kontakt med målarfirman för att beställa lekplatsutrustningarna.
Beslutades att Pablo beställer besiktning av lekplatserna.
Beslutades att vi informerar i nästa Århusnytt om hur man ska göra för att lämna
förbättringsåtgärder.
En klagomål har kommit om placering av en sandlåda bakom röda garaget för att det
är svårt att backa ur bilen. Styrelsen diskuterade och beslutade att 5 m:s utrymme
räcker, ingen åtgärd.
9. Övrigt
Birgitta har fått ta emot klagomål om höjd parkeringsavgiften och hävdar att vi inte
har rätt att höja med så mycket. Mycket obehagligt att bli utskälld på gatan.
10. Nästa möte
Sista tisdagen i månaden dvs den 20. augusti.kl 19.00.
11. Mötet avslutas

