Styrelsemöte Fridhemsgläntan

Datum: 141008
Närvarande: Börje Fjellgren, Jane Sandberg, Björn Widorson, Peter Wallström, Malin Åhrlin,
Mats Häggquist
Särskilt kallade: -

$1 Föregående protokoll
-Föregående styrelsemötesprotokoll från den 27/8 lades till handlingarna, några punkter
återkommer enl. nedan.

$2 Ekonomi
-Vi kommer att lägga om ett lån i december.

$3 Motioner / Frågor / Önskemål
-Föreningen har köpt in ett verktyg som kan användas för att rensa hängrännor om de är fulla av
löv och barr. Verktyget fungerar troligen inte optimalt för de höga husen. Föreningen tar in offert
för rensning av hängrännor, ansvarig Börje.

$4 Sophantering
$5 Snöröjning
$6 Städdagar
-Söndag 26/10 kl 10, anslag kommer att sättas upp i soprummet och påminnelse kommer att
delas ut i brevlådan.

$7 Planerade projekt / underhåll
-Gula trädetaljer: En offert har tagits in för målning av de gula trädetaljerna på samtliga
husfasader, gula förråd och vindskivor, ytterligare 1-2 offerter tas in. Planen är att detta arbete
utförs 2015.
-Målning av planket: Planket återstår att måla invändigt (delar av det röda) samt utvändigt (hela
röda och grå). Detta arbete planeras att genomföras våren/sommaren 2015 av oss själva i
föreningen.
$8 Pågående projekt / underhåll
-Triangelformade planteringen mellan hus 41 och 43: Belysningen är nu på plats och har
kopplats in.
-Målning av planket invändigt: Målningsarbetet är slutfört för i år. En del av det röda planket
återstår att måla till våren.
$9 Övriga frågor
-Ibland uppstår ett problem när ”för långa bilar” parkerar vid parkeringen närmast 43A vid
infarten till huslängorna 43-45. Det har hänt att infarten spärras vilket skapar problem om
boende behöver köra fram till resp. lägenhet och kan vidare få stora konsekvenser om inte
utryckningsfordon kommer fram vid behov. Styrelsen funderar på en ev. lösning för att om
möjligt åtgärda infarten.

$10 Nästa styrelsemöte
25/11 kl. 19 hos Malin

$11 Avslutning

Antecknat av Mats Häggquist/

……………………………………………………………….

Justerat av Börje Fjellgren/

……………………………………………………………….

