
Ekonomiska Foreningen Skanorsgf;rden

Styrelseprotokoll Nr 201 7-05

Datum: 2017-04-24

Plats: Anders Nilsson, B6tsmansvdgen 51

Ndrvarande: Gernot Kiebach, Anders Nilsson, Kicki Nordblad-
G6ransson, Mirten Pilsson och Peter Gustafsson
(endast en liten stund i b6rjan av mdtet).

lnnan motet oppnades hade lnger Forsberg bjudit in sig f6r att presentera
nigra forslag till vAra boende.
lnger dr "gympaledare" och tyckte att vi skulle b6rja rdra pi oss.
Hon foreslog dairfor att vika en kvdll per vecka for nigon form av
"gympa". Det tyckte styrelsen var en mycket bra id6. lnger kommer ddrf6r
att gi ut med en inbjudanlforslag. "Gympan" kommer att dga rum
p& n&gon av vAra grdsmattor i omgivningen.

1. Mdtets dppnande

Ordf6rande Anders Nilsson halsade oss alla vdlkomna.

$2. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Kicki Nordblad-Gdransson att fora dagens protokoll.

$3. Godkdnnande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkdnna dagordningen.

$4. F6regiende protokoll/Avstdmning av kvarstiende punkter

F6reg6ende motesprotokoll gicks igenom och det 5r en del saker som ligger kvar for Atgiird.

Parkeringen utmed B6tsmansvdgen dr inte l6st. Vijobbar vidare med detta. Genomg6ng av
garage och gdststuga har gjorts och offerter pA de viktigaste renoveringarna ska tas in.

Underlag for att f€r in uppgifter som saknas pdr mailadresser och telefonnummer till boende
ska gdras. Sedan kommer vi att gA runt i omr6det f6r att fA ih dessa. Kicki Nordblad-
Gdransson kornmer att lZigga in "Drop Box", s5 att vif&r ett gemensamt program for vAra

filer, diir alla i styrelsen kan hdmta och ltigga in projekt. Elen i gdiststugan hAller Peter
Gustafsson p8r att undersdka. Brandskyddet dr ocks6 pi g&ng. Trdrdgirdsdag till hdsten.

KrEiftskiva ndr? Hemsidan jobbar vi vidare med. Vdlkomstbrev till nyinflyttade ska finnas kvar.
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$5. Avst6mning gillande bokfdrin g 2017.

Gernot Kiebach rapporterade att ett nytt bokforingsir var ig€rngkdrt och inget speciellt var att
redovisa.

$6. Rundvandring i omridet

M€rrten Pdlsson och Anders Nilsson har gjort en rundvandring i vArt omride och
dokumenterat samtliga bristfiilligheter vad giiller gAngar, grindar, buskage etc. Denna
dokumentation kommer" att overs€rndas till kommunen for €itgiird.

$7. Parkering utmed BAtsmansvdgen

Vi har piborjat en kommunikation med kommunen gdllande vAra parkeringar utmed
Biitsmansvdgen. Vi hardA haft kontakt med en Malin Klasson och hennes assistent namn
saknas, Lisa och person som sitter mitt emot henne gfillande detta drende. VAr intention dr
att fortsiitta dessa diskussioner. Anders Nilsson har ocksA haft kontakt med en man pA

kommunen vid namn Mathias Lindsjo. Samtliga personer som vi har haft kontakt med har
helt olika uppfattningar om vad som ska giilla och hur vi kan gdra. Det vore ddrfdr helt klart
bdst med ett mote mellan berdrda personer pA kommunen och v6r styrelse.

$8. Brandskydd

Fdrslag pi datum, for mdte var 3115, 116,716 eller 8/6. Dessa forslag kommer frin
Rdddningstjdnsten i Trelleborg och gdriler inbjudan till samtliga boende p€r SkandrsgArden,
MOtet skulle enligt forslag forldggas till Tingvallaskolans aula.

$9. Neds&gning av buskage

Christine Wessman, MatrosgAngen 3 vill ha hjailp med neds6gning av stora buskage pA

baksidan av deras hus. Dessa buskar ligger p€r allmdn mark och dessutom vdxer de utmed
husfasaden, vilket inte 6r sA bra. Vi bestiimde ddrfor att hjiilpa till med nedtagning av
buskarna.

$10. Sydantenn

FOr tillfzillet har vi inga bekymmer med sdndningar via Sydantenn.
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$1 1. Mdtet avslutas

Ordforanden tackar for visat intresse och hdlsade oss v6lkomna till ndsta m6te, som dr den
22 mal hos Kicki Nordblad-G6ransson, MatrosgSngen g, klockan 18.30.

Skandr 25 april ?017

&r^ r'f"1)
Anders Nilsson
Ordforande

Kicki Nordblad-GOransson
Sekreterare


