Ekonomiska F6reningen Skan6rsgflrden

Styrelseprotokoll Nr

201

Datum:
Plats:
Niirvarande:

7-06

2017-05-22

Kicki Nordblad-Gdransson, Matrosgingen 9

Gernot Kiebach, Anders Nilsson, Kicki NordbladGiiransson, Mirten Pilsson och Peter Gustafsson

$1. Mtitets rippnande
Ordfdrande Anders Nilsson hdlsade oss alla vdlkomna.
$2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Kicki Nordblad-G6ransson att fdra dagens protokoll.
$3. Godkiinnande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkdnna dagordningen.

$4. F 6regie nde protokol l/Avstdm

n in

g av kvarstiende

pu n kter

Fdregiende mdtesprotokoll gicks igenom och det 5r en del saker som ligger kvar fdr Atgdrd.
Parkeringen utmed Bitsmansvdgen dr inte lost. Vijobbar vidare med detta och Anders
Nilsson tar kontakt med Malin Klasson for att boka etr mdte med berdrda personer p5
Vellinge Kommun. Vijobbar ocksi vidare med att fA in offerter pA de arbeten som behover
gdras pA garage och gdststuga. Kicki Nordblad-Goransson hiller pi med "Drop Box", si att
vi f6r ett gemensamt program fdr vira filer. Elen i gdststugan unders6ks ocksi, for att fi ner
elkostnaden. Kicki Nordblad-G6ransson ringer Eon och kontrollerar huruvida 20 fas till 16 fas
ger nigon stdrre skillnad i kostnad. En trddgArdsdag till hdsten kommer vi ocksA att planera
in och skicka information om. Aven hemsidan jobbar vi vidare med. NedsAgning av buskage
hos Christine Wessman.
$5. Avstfimning gdllande bokf6 ring 2017.

Gernot Kiebach rapporterade att inget speciellt var att redovisa. Allt var p6 ging och
fungerade.
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$6. Mailadresser
Det bestdmdes att mail skulle skickas till alla adresser som vi har idag. Vi fir dA
forhoppningsvis svar frAn samtliga som 6r riktiga och med detta som utgingspunkt jobbar vi
vidare med att fd in resterande adresser. Med detta kommer vi att fi ett fullgott register fdr
utskick av informationer.

$7. Kr5ftskiva
Krdftskivan dr planerad till den 19 augusti och inbjudan kommer att ske under juli,

$8. Brandskydd
Rdddningstjdnsten iTrelleborg har skickat ut inbjudan till samtliga boende om en
informationskvdll, ndr det gdller brandrisken i vAra hus och hur vi kan minska riskerna for
snabb spridning. M6tet bllr den 7 juni i Skandrs Skola mellan klockan 18.00 - 19.00.
Vi har tidigare ocksi gAtt ut med viss information om detta. Ett svar har ocks6 inkommit.
Detta kommer Anders Nilsson att besvara.
$9. TV - Sydantenn

Vi har fortfarande vissa problem med TV-sdndningarna. Det dr vissa av vAra boenden, som
ligger i slutet av en slinga och ddrf6r fir sdmre bild. Detta miste Atgirdas.
$10. Giiststugan - Uthyrning

Vi konstaterade att gdststugan dr mycket dAligt uthyrd. Varfor vet vi inte, men nigot mAste vi
gOra 6t saken. Den uthyrning vi har idag ger oss begrdnsat utrymme f6r budgeterade utgifter.
Enbart de fasta utgifterna uppgAr till ca. 23,000 kronor, vilket medfdr att virt utgiende saldo
blir ett mindre minus. Vi bor ddrf6r h6lla noggrann uppsikt 6ver alla icke fast kostnader, i
forhoppning om en starkare sensommar.
Vi bestdmde ocks6 att ndr vi fAr en bokning ska mailet som bekrdftar bokningen gA b6de till
den som bokar och till Gernot Kiebach. Detta for att fA en bdttre kontroll pi att alla betalar i
tid.

Gernot Kiebach kommer ocksA att ha hand om bokningar under juni m6nad,
Nordblad-Gdransson har semester.

di Kicki

$11. One.com
Kicki Nordblad-G6ransson fick i uppdrag att kontakta one.com fdr kontroll om vad som gdller
f6r vir hemsida.
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$12. Tviittplattan
Peter Gustafsson fick i uppdrag att kolla varf6r kranen
tiden. Ndgot m6ste itgdrdas fdr att fd ett slut pA detta.

pi tviittplattan stir och droppar hela

5tS. 6vrig information
Gernot Kiebach berdttade att en av vira boende John Graham under juli m6nad pi Skandrs
Bibliotek ska informera om utgivningen av en engelsk bok vid namn "Annia Regilla - her
cenotaph".
$14. Mtitet avslutas
Ordfdranden tackar fdr visat intresse och hdlsade oss vdlkomna till ndsta m6te, som dr den
10 juli hos MArten Pilsson, Bdtsmansvdgen 53, klockan 18.30.

Skandr 29 maj2017

Kicki Nordblad-G6ransson
Sekreterare

Anders Nilsson
Ordfdrande

