Styrelsemöte Fridhemsgläntan

Datum: 2020-03-24
Närvarande: Jenny Roosqvist, Emil Olsson, Björn Widorson, Mats Häggquist, Mikael
Eriksson
Frånvarande: Särskilt kallade: -

$1 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll från den 18/2 lades till handlingarna.
$2 Ekonomi
Björn har ännu inte fått tillbaka redovisningen från revisorn.
$3 Inkomna motioner, frågor eller önskemål från medlemmarna
Inga inkomna motioner.

$4 Sophantering
$5 Snöröjning
$6 Städdagar
Vårens städdag blir den 26/4
Höstens städdag blir den 25/10
$7 Planerade projekt och underhåll
Det finns en del ruttna plankor på det grå planket. Styrelsen tar upp detta för beslut till våren
tillsammans med beslut om målning av det grå planket. Styrelsen beslutade att ta in en
uppdaterad offert innan beslut, ansvarig Mats.
Emil har kontaktat en firma för översyn av tegeltaken inkl. rensning av stup- och hängrännor.
Detta genomförs under april. Firman kommer även att se över möjlighet till åtgärd för att
undvika gropar nedanför förråden på framsidan som uppstår vid skyfall.
Målning av garagehörnet har inte kunna genomföras under hösten pga regn/väta. Emil målar
till våren.

En del boende har haft problem med kärvande lås till ytterdörren. Björn har kollat med en
firma och styrelsen beslutade att beställa jobbet. Mer info kommer framöver om vilket datum
detta genomförs.
$8 Pågående projekt och underhåll
Emil har köpt in 4 sändare till de som har problem med att öppna/stänga garageportarna. De
installeras under v.13, Emil samlar in sändarna och Mats tar emot installatören.
Det är flera som har problem med silverfiskar i hus 43 och 45. Klisterfällorna som vi fått från
Nomor har fungerat mycket dåligt. Möjlighet finns att få dosor med gift istället. Nomor kan
även komma och spruta med gift men efter sprutningen får varken människor eller husdjur
vistas i lägenheten på 24 timmar. Vill man ha dosor med gift eller få en sprutning genomförd
får man själv kontakta Nomor och boka detta. Ange att ni bor i BRF Fridhemsgläntan.
$9 Övriga frågor
En fråga har inkommit angående möjligheten att installera laddstationer för el-bilar. Styrelsen
har tidigare tagit upp frågan och är positiv till att göra detta på sikt. Styrelsens åsikt är att
dessa i så fall installeras i de enskilda garagen och inte som laddstolpar utomhus. Kostnaden
bedöms bli hög även om man kan få ett bidrag från Naturvårdsverket. Man måste göra
installationen först och sedan ansöka om ett bidrag som sedan kan fås efter
Naturvårdsverkets bedömning. En installation kommer att innebära omfattande
omdragningar av befintlig el i garagen.
$10 Kommande mötenjen
-Styrelsemöte 28/4 kl 19. hos Mikael, 45E
-Årsstämma 28/5 kl. 19 hos Jenny, 45F

$11 Avslutning

