Styrelsemöte Fridhemsgläntan
Datum: 170405
Närvarande: Malin Åhrlin, Börje Fjellgren, Björn Widorson, Jane Sandberg, Peter Wallström,
Mats Häggquist
Frånvarande: Särskilt kallade: -

$1 Föregående protokoll
Föregående styrelsemötesprotokoll från den 15/2 lades till handlingarna.
$2 Ekonomi
Bokslutsarbete pågår.

$3 Motioner/Frågor/Önskemål
-

$4 Sophantering
Det har runnit ut olja utanför soprummet i samband med att Gestrike Återvinnare hämtat
sopor. Gestrike Återvinnare har kontaktats ang. detta och kommer att komma hit för att
försöka sanera asfalten.

$5 Snöröjning
$6 Städdagar
Vårens städdag blir den 23/4 med start kl. 10.00.

$7 Planerade projekt/underhåll
• Byggnation av en grillplats på grusplanen vid lekparken: Vid årsstämman 2016 togs
beslut om att bygga en gemensam grillplats. Initiativtagaren/projektledaren har flyttat!
Finns fortfarande intresse av en gemensam grillplats, kontakta styrelsen snarast.
•

Byggnation av ett mindre kallförråd för förvaring: Vi har nu fått in fem offerter att ta
ställning till. Styrelsen har tagit beslut om att gå vidare med en av offerterna.

3. En skylt med texten ”Återvändsgränd” är beställd och vi genomför jobbet själva med att
sätta upp den vid uppfarten till området.
4. Byte av belysning kommer att genomföras i ”parad-planteringen” framöver, ansvarig Börje.

$8 Pågående projekt/underhåll
Fasaderna ser bättre ut sedan OBM-gruppen tvättade fasaderna och sköljde bort smutsen.
Beslut togs att även göra detta på övriga fasader.
45C och E har sprickor i betonggolvet i resp. garage. Jane S. har kontaktat en byggfirma för
att åtgärda problemet, vi inväntar en besiktning av firman på plats och därefter en offert.
$9 Övriga frågor
Området är nu besiktigat av Peter W. och Jane S. Ett dokument över notiser upprättades och
kommer att distribueras. En del av åtgärderna kommer föreningen att åtgärda men en del får
resp. bostadsrättsinnehavare åtgärda själva.
Årsstämman genomförs den 31/5 på Börjes baksida, 39A. Ta gärna med egen stol!
Peter W. har fått in en offert för rengöring av kanalerna till köksfläktarna Styrelsen beslutade
att beställa jobbet.
Belysning för nummerskyltar/fasadskyltar har monterats på hus 39, 43 och 45.
$10 Nästa styrelsemöte
170518 hos Björn

$11 Avslutning

Antecknat av Mats Häggquist
…………………………………………………………………………..
Justerat av Börje Fjellgren
……………………………………………………………………………

