Styrelsemöte Fridhemsgläntan

Datum: 2022-04-04 (Uppskjutet från 2022-03-30)
Närvarande: Jenny Roosqvist, Mats Häggquist, Mikael Eriksson, Mikael Edvardsson, Britta
Rehn
Frånvarande: -

$1 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Läggs till handlingarna utan kommentar

$2 EKONOMI
Ännu ingen återkoppling från revisorerna
Genomgång av prel. Budget 2022
Troligtvis kommer det rörliga lånet på 7,5 mSEK att bli dyrare. Nästa räntedatum är
den 28/5

$3 INKOMNA MOTIONER, FRÅGOR ELLER ÖNSKEMÅL FRÅN MEDLEMMARNA
Gästparkering är ofta full med egna bilar så där därför kommer vi att gå ut med en
påminnelse om att gästparkerings ska användas för gästers bilar i första hand. Kommer
också att påminna om att elen i garaget ska endast användas för verktyg, lampor med låg
förbrukning, inte för motorvärmare tex.
NY ÅTGÄRD: Revidera välkomstbrevet för att säkerställa aktuell information.
Barbro har problem med sin garageöppnare, Garageexperten är kontaktad för åtgärd

$4 SOPHANTERING
-

$5 SNÖRÖJNING
Pågår

$6 STÄDDAGAR
Vårens städdag sker söndag den 24/4. Aktivitetslista upplagd för genomgång innan
den publiceras.
Genomgång av skadad belysning vid fontänen, också kallad ”paradplanteringen” ska
läggas till på listan.
Inköpslista inför städdag genomgången

$7 PLANERADE PROJEKT OCH UNDERHÅLL
Solcellsutredning beställd och beräknas påbörjas under april.

$8 PÅGÅENDE PROJEKT OCH UNDERHÅLL
Se åtgärdssammanställning.
$9 ÖVRIGA FRÅGOR
Ljusslingan borttagen men visade sig ha en trasig kontakts. Ny slinga köps in innan nästa
vinter, ca 500 SEK.
Ny kanal för Valberedningen finns nu i Teams.
Postnord har kommit med förslag om företags box. Vi väljer ej att gå vidare.
Ljusslinga till flaggstång trasig. Ny köps in till hösten.
NY ÅTGÄRD: Styrelsen lägger upp kontaktlista i Teams (Wiki)

$10 ÅTGÄRDSSAMMANSTÄLLNING
Åtgärd

Vem

När

Status

Resultat

Beställa fasadtvätt och åtgärda
plåtskoning (garaget). Lev: OBM
gruppen.

MED

22-05

Öppen

Utvärdera samarbetsplattform för att
effektivisera styrelsearbete och
kommunikation.

ALL

21-12
22-05

Öppen

Alla anslutna till Teams.
Utvärdering pågår.

Etablera grundläggande infrastruktur
för ladd uttag (elbil) enligt beslut på
årsmöte.
Genomföra inventering av material
som finns i förråden.
1130: Görs under december-januari.

MER

21-12
22-03

Avslutad

Fyra boxar installerade och
driftsatta.

MER

21-10-24
22-01-30

Öppen

Görs klart i april.

Lämna in motorgräsklippare för
service.

MH

22-05

Öppen

Är inlämnad

Undersök möjliga lösningar för
bättre belysning inom området.

MH

22-05

Öppen

Frösättning i uppfartsslänten.

MED

22-06

Öppen

Röjning på kommunens mark av
Gävle kommun
Behov av rensning av hängrännor
undersöks innan vårens städdag.
Byta ”Ej Reklam” skyltar på postbox.

JR

22-05

Avslutad

MED

22-04

Öppen

JR

22-02

Öppen

Påbörjat

Anskaffa låsspray för postbox.

ME

22-11

Öppen

Inför nästa vinter

$11 KOMMANDE MÖTEN
Nästa möte 11/5 19:00 hos MH, 45D
Årsstämma 31/5 tisdag 18:00 hos JR.
- Påminnelse om att lämna in motioner sker direkt efter påsk.

$12 AVSLUTNING

Kontakta Servitum,
undersökning pågår,
beslut på årsstämman.
Förslag presenterat på
mötet. Undersöks vidare.
Genomförd i april

