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§ 4.1 Mötets Öppnande
§ 4.2 Föregående Möte
- Vi gick igenom föregående protokoll.
§ 4.3 Rapporter
a- Ekonomi
Ulla-lena rapporternade att ekonomin är i fas med budget
b- Poolen
Styrelsen diskuterade det prisförslag som vi fått från Vattenbutiken på ca 330 000 kr för
poolen och entreprenaden. Styrelsen beslutade att Poolstyrgruppen får mandat att ingå
ett avtal med vattenbutiken för byggnation av poolen..
c- Grupper
Styrelsen diskuterade de arbetsgrupper/arbetsområden som finns och hur vi kan
engagera mer boende att vara delaktiga att ta ansvar. Samt hur styrelsen kan arbeta
mer aktivt med de grupper som redan finns. Styrelsen skall fortsätta detta arbete
framöver
d - Inkomna Frågor/skrivelser
- TV kvalité
Vissa boende har väldigt dålig TV-Mottagning. ML skall kontakta transit och se
vad som kan göras åt detta.
§ 4.4 Samfällighetsmöte angående Poolrenovering

Rapport från boende mötet angående poolrenoveringen. det var 44 deltagande hushåll
(inkl fullmakter). Samtliga röstade för att styrelsen skulle använda mer pengar för att
omgående starta återuppbyggnaden av poolen.
§ 4.5 Dränering
Vissa områden i samfälligheten har dålig dränering. Styrelsen skall se hur vi kan åtgärda
detta. Vid akuta platser skall vi försöka leda bort vatten från husen. JK skall kolla
baksidorna av garagetaken, om vi behöver sätta upp hängrännor
§ 4.6 Parkeringsplatser
Det parkeras fortfarande taxi bilar på parkeringen. DB och JK skall kontakta berört
företag igen.
§ 4.6 Övriga frågor
a -Sopning
Sopningen av backen har inte skett som bestämmt. UL tar tag i detta.
b- SOE
Mats har varit i kontakt, med de övriga kontaktpersonerna, de skall försöka hålla ett
möte.
c- Gräsklippare
Alla gräsklippare fungerar inte som de skall och vi behöver köpa in en ny. Styrelsen
beslutade att vi provar att köpa in en billigare gräsklippare. MK ansvarar för detta.
d- Tak till kvartersgården
Vi har låtit göra en visuell inspektion av taket på kvartersgården. Inget akut behovs
antogs föreliggas för renovering. Styrelsen avseer därför inte att renovera taket under
året.

§ 4.7 Nästa Möte
Höstens möten kommer att hållas;
○ 5 Aug - Styrelsemöte
○ 9 Sept - Styrelsemöte
○ 7 Okt - Styrelsemöte

Vid protokollet
David Burge

Justerade
Anders Wallerius

