Styrelsemöte Fridhemsgläntan
Datum: 2019-03-26
Närvarande: Jenny Roosqvist, Emil Olsson, Björn Widorson, Mats Häggquist, Peter
Wallström
Frånvarande: Särskilt kallade: $1 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll från den 26/2 lades till handlingarna.
$2 Ekonomi
Vi har fått en preliminär årsredovisning från ER Revision och kassören har gått igenom det
preliminära materialet. Ett slutligt resultat kommer att presenteras när det är färdigt.
$3 Inkomna motioner, frågor eller önskemål från medlemmarna
Till föregående möte 26/2 inkom en motion med olika alternativ för målning av det röda
planket. Styrelsen meddelade i föregående mötesprotokoll 26/2 att man anser att
arbetsinsatsen för att måla planket själva är rimlig jämfört med kostnaden för att lägga ut allt
på entreprenad. Några medlemmar har dock meddelat att de inte kan måla det röda planket.
Då samma förutsättningar ska gälla för målning av samtliga plank som inhägnar området
kommer styrelsen även att begära in offert för kostnad för att måla det grå planket. Detta för
att få en helhetsbild av kostnaden för att lägga ut målningen av planken på entreprenad.
Styrelsen har begärt och fått in en offert på försäkring som ska omfatta stöld av
robotgräsklipparna. Vi kommer att begära in kompletterande uppgifter innan beslut om ny
försäkring tas.
$4 Sophantering
$5 Snöröjning
$6 Städdagar
Vårens städdag genomförs den 28/4 kl. 10-12 eller till dess att vi är klara.
Höstens städdag genomförs den 20/10.
$7 Planerade projekt och underhåll
Planteringen vid uppfarten: En extra insats genomförs på städdagen då några växter
kommer att tas bort. Dessa kommer ev. senare att ersättas med mer lättskötta buskar. Som
tidigare meddelats kommer löpande besprutning med ogräs-ättika att genomföras under
2019 och utvärdering av resultatet görs i höst.
Tegeltaken kommer att ses över i vår av extern firma. I samband med detta kommer även
hängrännorna att rensas. Denna firma kommer även att få en förfrågan till ev. åtgärd för att
undvika gropar nedanför förråden på framsidan som uppstår vid skyfall.

En del virke, framförallt liggarna på mitten av det grå planket, har börjat ruttna på några
ställen. En besiktning kommer att genomföras i samband med vårstädningen.
Klippning av buskar/träd kommer att genomföras under våren 2019.
En taxi har backat in i hörnet av garaget vid hus 39. Taxi-firman kommer att ersätta
lagningen av garaget. Virket är bytt men målningen görs till våren.
$8 Pågående projekt och underhåll
Emil kollar med firman som servade garageportarna vad kostnaden för lagning av port 5
skulle bli.
Montering av belysning med rörelsesensorer har genomförts vid robotgräsklipparna.

$9 Övriga frågor
På temat säkerhet har Björn W. skickat in en ansökan om att få sätta upp kameror vid
garagen. Vi har inte fått något svar ang. detta än.
$10 Nästa styrelsemöte
Kommande möten:
-Styrelsemöte 8/5 hos Emil Olsson
$11 Avslutning

