
Ekonomiska F6reningen Skan6rsgflrden

Styrelseprotokoll Nr 20{ 7-08
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Peter Gustavsson, Bitsmansvdgen { 3

Gernot Kiebach, Anders Nilsson, Kicki Nordblad-
G<iransson, Mirten PAlsson och Peter Gustafsson

$1. M6tets <ippnande

Ordfdrande Anders Nilsson hdlsade oss alla vdlkomna.

$2. Val av sekreterare

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

$3. Godkiinnande av dagordning

Styrelsen besl utade att godkdnna dagordningen.

$4. F6regiende protokoll/Avstdmning av kvarstiende punkter

Vi vdntar fortfarande p6 offerter gdllande renoveringar av garage och gdststuga. Under
hosten kommer "Drop Box" att vara klart fdr anvdndning. Di fdr styrelsen ett gemensamt
program foralla filer. Vivdntar pi offertfr6n elektrikerfdrdndring av amperen till 16 frhn20.
Trddgdrdsdagen dr bestdmd till 30 september. Kallelse kommer att gA ut. Mailadresserna
som vi saknar jobbar nu Anders Nilsson och MArten Pdlsson med. Vi kommer ocks6 att
kontrollera oljespillet vid tvdttplattan. Vilka regler som gdller fdr detta?

$5. Avstdmning gdllande bokfdring 2017.

Gernot Kiebach rapporterade om v6r budget och redovisning. Redan vid forra mdtet kom oro
upp om v6ra hoga kostnader. Vi ser oss ddrfor nddsakade att hdja v6ra avgifter, dels
medlemsavgiften och ocksd garageavgiften. Detta tar vi upp pt ndsta Arsmdte. Vi kommer
ocksA infdr ndsta ir att lflgga in gdststugans budget itotalen, Den drar inte ldngre in si
mycket pengar, ddirfor gdr vi beddmningen att ha den i totalen.

Datum:

Plats:

Niirvarande:
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$6. Renovering av garage och gdststuga

Offerter gdllande ovanst6ende dr pi inging. Kostnader gdllande garagen 16r sig om bl.a.
eventuellt nya portar, taken med nockpannor, rensa hdngrdnnor, fdsta l6sa brddor runt om
samtliga garage, etc. Gdststugan fAr ligga lite 6t sidan dA inte pengar finns f6r detta just nu.

$7. Renoveringar inom omridet

Detta hade vi ocksA uppe vid vArt forra m6te, men tyvdrr blev inget bestdmt. "Fdr att kunna
utf6ra de viktigaste underhdllen diskuterades om nigon inom foreningen skulle kunna skdta
ndgra av uppgifterna mot ersdttning, exempelvis i form av anvdndande av gdststugan.
Diskussionen fortsdtter."

$8. Genomgang av krdftskivan gjordes

$9. Brandskyddet

Vi jobbar fortfarande med offerter gdllande vAra brandvdggar. Tyvdrr dr intresset hos v6ra
boende mycket svalt nflr det gdller dessa vdggar mellan husen. Vi tar Sndi in offerter och
sedan dr det upp till varje hushAll att bestdlla. Vi kommer ocksi att undersdka hur andra
f6reningar har agerat pi detta. Kicki Nordblad-G6ransson unders6ker detta.

$10. TriidgArdsdag 3Ol9 2017

Triidgirdsdagen kommer att 6ga rum enligt ovan datum. Vi kommer di att utfdra
nedklippning av buskage och rensning av ogrds runt i vAra olika gAngar. Vi hoppas pi stor
anslutning. Styrelsen ser sedan till att alla sdckar blir bortforslade till tippen.

$11. Ovriga frigor

1. Hemsidan har vi bdrjat jobba med. MArten Pilsson och Kicki Nordblad-G6ransson
kommer att jobba med detta under h6sten och vAren.

2. Nyckelf6rteckning kommer Kicki Nordblad-G6ransson att g6ra. Det gdller nycklar
inom vAr f6rening.

3. Anders Nilsson kommer att kontakt Sydantenn fdr koptroll av hur vi agerar ndr det
gdller vissa fels6kningar samt service i allmdnhet.

4. Boende p6 RorsmansgAngen t hade en f6rfrigan gdllande rabatter runt huset och
baksidan av planket runt atriumgArden. Att g6ra egna planteringar ddr hade vi i

styrelsen inga invdndningar mot.
5. Vi tog ocksA kort upp tvisten mellan grannarna pi BAtsmansvdgen 3 och 5. Vi besldt

att inte g6ra nigra inldigg eller nAgra kommentarer ifallet.
6. Vi beslutade ocksA att fortsdttningsvis kommer vi inte att skriva ut fakturor p6 vira

olika avgifter. Ett meddelande kommer bara att ldggas ut.
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$12. Mtitet avslutas

Ordf6randen tackar fdr visat intresse och hdlsade oss vdlkomna till ndsta m6te, som dr den
25 september hos Gernot Kiebach, TimmermansgAngen 8, klockan 18.30.

Skan6r 21 augusti 2017

fur'*\
Kicki Nordblad-G6ransson
Sekreterare

Anders Nilsson
Ordforande


