Styrelsemöte Fridhemsgläntan
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Närvarande: Jenny Roosqvist, Emil Olsson, Björn Widorson, Mats Häggquist, Mikael
Eriksson
Frånvarande: Särskilt kallade: -

$1 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll från den 26/11 lades till handlingarna.
$2 Ekonomi
Inget avhandlades under denna punkt men Björn har påbörjat förberedelserna inför årets
bokslut.
$3 Inkomna motioner, frågor eller önskemål från medlemmarna
Inga inkomna motioner.
$4 Sophantering
En fråga ställdes om vi inte kan få kompostpåsar levererade till soprummet av sophämtarna.
Jenny kollar om det är möjligt, kvarstår.

$5 Snöröjning
-

$6 Städdagar
Vårens städdag blir den 26/4
Höstens städdag blir den 25/10
$7 Planerade projekt och underhåll
Björn köper in fler glödlampor till pållarna.
Som ett resultat av att en del boende i föreningen har problem med att öppna/stänga
garageportarna har föreningen bekostat byte av sändare i Emils garage. Denna modell
utvärderas och framöver tas beslut om fortsatta byten i de garage där de öppning/stängning
fungerar dåligt.
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.

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.
$8 Pågående projekt och underhåll
Nytt lås är inköpt till garageport 5 hos firman som servade garageportarna. Mats Forsberg
monterar låset själv på garageporten.
En del boende har haft problem med kärvande lås till ytterdörren. Björn har kollat med firma
hur/om man kan se över/serva låsen men har inte fått ngn återkoppling än.
$9 Övriga frågor
$10 Nästa styrelsemöte
Kommande möten:
-Styrelsemöte 18/2 kl 19. hos Björn, 39B
-Årsstämma 28/5 kl. 19 hos Jenny, 45F
$11 Avslutning

