
Ekonomiska Föreningen Skanörsgården

Styrelseprotokoll Nr 201 6-06

Datum:

Plats:

2016-05-31

Timmermansgången 8, Gernot Kiebach

Närvarande: Gernot Kiebach, Anders Nilsson, Kicki Nordblad-
Göransson, Kenn Olsson och GunillaZaar

§1. Mötets öppnande

Gunilla Zaar hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2. Val av sekreterare

Valdes Kicki Nordblad-Göransson till sekreterare och att föra protokoll under mötet.

§3. Va! av justerare

Valdes Gernot Kiebach att justera dagens protokoll.

§4. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§5. Sydantenn

Gernot Kiebach och Kenn Olsson var tillsammans med Magnus Jellby och träffade
Sydantenn för genomgång av nytt kontrakt. Gernot Kiebach hade gjort en sammanställning
på kostnader som vi betalt till Sydantenn. De boende kommer att krediteras en liten summa
pengar, eftersom vi har betalt för mycket under 2015-2016. Dessa kommer att dras av vid
nästa fakturering.

§6. Rapport om budget

Gernot Kiebach rapporterade om budgeten och det är.inget oroväckande som har hänt.
Läget ser ungefär ut som förra året.



§7. Nya madrasser till Gäststugan

Gunilla Zaar och Kicki Nordblad-Göransson har varit på IKEA och sett ut nya madrasser och
tillhörande överdrag till sängarna i Gäststugan. Dessa ska hämtas på lördag av Gernot
Kiebach och Anders Nilsson. Madrassema kommer att läggas in under lördagen.

§8. Farthinder

Farthindren är nu uppsatta på två av infarterna. Det saknas dock vid en infart. Dessa
kommer att monteras under nästa vecka. Det har blivit en stor förbättring när det gäller
hastigheten ivårt område. Den har blivit mycket lägre och lugnare.

§9. Sommarhälsning

Det beslutades att vi inte skriver någon "Sommarhälsning'. Det räcker med den som finns på
vår hemsida.

§10. Kräftskiva

Vi beslutade att kräftskivan ska gå av stapeln den 13 augusti. Brev med inbjudan kommer att
gå ut. Gunilla Zaar skriver denna. Det ska ligga en förfrågan i inbjudan om det är någon som
har möjlighet att hjälpa till med förberedelser till festen. Vi blockar en natt i gäststugan för
detta tillfälle.

§11. Vämepump til! Gäststugan

Två offerter till införskaffande av ny värmepump. De två offerterna kommer ifrån Elon och
TEC, båda i Höllviken. Vi beslutade att inköpet skulle göras hos TEC, som har mer service i

sin försäljning, Priset för värmepumpen ligger på drygt 17,000:- med installation. Vi hoppas
att få den på plats så snart som möjligt. Helst nu ijuni.

§12. övriga frågor

1. Gernot Kiebach informerade att arvodet kommer att gå ut nu i juni.
2. Spolplattans kedja är ännu inte åtgärdad, varför Anders Nilsson och Gernot Kiebach

skulle titta på detta och se vad som krävs för att få någon form av kedja eller liknande
på plats.

3. Kicki Nordblad-Göransson informerade om lanipan som är trasig på

Mästerlotsgången. Ledningen är trasig och den går inte att reparera pga. att den
ligger under garagen. Kommunen har gjort en förfrågan hos oss om hur vi vill att det
ska göras. Beslutades att ledningen ska grävas ner utmed garagets bakvägg.



§13. Mötet avlutas

Gunilla Zaar tackade för visat intresse och mötet avslutades.

Skanör den 31 maj 2016
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