Styrelsemöte Fridhemsgläntan

Datum: 150928
Närvarande: Peter Wallström, Börje Fjellgren, Björn Widorson, Malin Åhrlin, Mats Häggquist
Frånvarande: Jane Sandberg
Särskilt kallade: Peter Rehn

$1 Föregående protokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll från den 24/8 lades till handlingarna, några punkter
återkommer enl. nedan.
$2 Ekonomi
Inga speciella händelser att rapportera.
$3 Motioner / Frågor / Önskemål
-En fråga har inkommit om att minska anslagstavlan i soprummet för att frigöra väggyta där vi
kan sätta upp hyllor där vi t.ex kan förvara målarfärg etc. Vidare vore det bra om vi får bort
stegarna från golvet och istället hänger upp dessa ovanför soptunnorna, Lars Hansson har tagit
på sig ansvaret för att genomföra detta.
-En fråga har inkommit till styrelsen om tillåtelse att bygga ett 8 kvm stort växthus på tomten.
Frågan är ganska komplicerad och styrelsen är tveksam till detta. Då marken ägs gemensamt av
medlemmarna i föreningen kan styrelsen inte ta beslut i den här frågan utan en stämma måste
ta beslutet med 2/3 positivt bifall från medlemmarna. Vidare gäller ”lika-principen” att om
tillåtelse till byggnation ges till ett växthus så har alla rätt att bygga motsvarande växthus.
-En fråga har inkommit till styrelsen om möjlighet att täcka den lilla sandlådan för att undvika att
katterna gör sina behov där. Peter W. tittar på den möjligheten. (Kvarstår)
-En ny vimpel skall köpas in. Peter W. köper den. (Kvarstår)
-Peter Rehn var inbjuden till dagens möte med anledning av han är sammankallande för
valkommitten. Inga förändringar kommer att ske i stadgarna gällande styrelseval men ett
önskemål från styrelsen är att valkommitten i god tid innan årsstämma sonderar intresset bland
medlemmarna för att delta i föreningens styrelse.

$4 Sophantering
$5 Snöröjning
Kentas Mini-entreprenad har fått förnyat förtroende att sköta kommande vinters snöröjning.
$6 Städdagar
Höstens städdag blir söndagen den 25/10. Vi samlas kl 10 utanför soprummet där anslag
kommer att sättas upp med arbetsuppgifter.
$7 Planerade projekt / underhåll
-Putsade fasader (husgavlar): Behandlingen är genomförd men vi kommer inte att se full effekt
förrän nästa år. Om resultatet blir bra rengörs resterande gavlar 2016.
$8 Pågående projekt / underhåll
-Målning av trädetaljer: Måleriarbetet är slutfört. Inga synpunkter och reklamationer har inkommit
från medlemmarna på utfört arbete.
-Målning av planket: Måleriarbetet är slutfört.
$9 Övriga frågor
-Föreningens välkomstbrev (som ligger på hemsidan) kommer att uppdateras framöver.
$10 Nästa styrelsemöte
-9/11 kl.19 hos Jane Sandberg.

$11 Avslutning

Antecknat av Mats Häggquist/

…………………………………………………………….

Justerat av Börje Fjellgren/

……………………………………………………………….

