Ekonomiska Fdreningen Skan6rsgflrden

Styrelseprotokoll Nr 201 7-09

Datum:
Plats:
Niirvarande:

2017-09-25

Gernot Kiebach, TimmermansgAngen 8

Gernot Kiebach, Anders Nilsson, Kicki NordbladGoransson och Mirten Pilsson

Ej

ndrvarande:

Peter Gustafsson

$1. Mritets Oppnande
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 beslutade att godkdnna dagordningen.
$4. F6regiende protokol l/Avstim

n in

g av kvarstiende punkter

Kickijobbar vidare med "Drop Box" och det kommer att vara klart fdr anvdndning under
hdsten. Mailadresserna som vi saknar jobbarAnders Nilsson och MArten PSlsson med. Ndr
det gdller vdra tvdttplattor kommer vi att stdnga dessa efter vintern. Detta pi grund av att
kostnaden for att kunna ha dessa blir for stor f6r vAr fdrening. Garagerenoveringen kommer
att sdttas iging under oktober. Gdststugan fir vara till dess att mer pengar finns. Fdr att i
framtiden inte behova ligga ner s6 stor m6da vid vAra trddgirdsdagar kommer vi att l6gga in
en stdrre budget pi utfdrande av trddgArdsarbetet i vAr omgivning. Det kommer framf6rallt
att gdlla klippning och rensning av buskar, trdd och buskage)
$5. Avstimning gdllande bokf<iring 2017.

Gernot Kiebach rapporterade om vAr budget och redovisning. Redan vid forra m6tet
konstaterades att vi har for hdga kostnader, ddrfor kommer vi att hoja avgifterna. Det gdller
bide medlemsavgiften, garageavgiften och VA-fonden. lnformation om detta kommer pi
ndsta Arsmdte

Ekonomiska Fdreningen Skandrsgflrden
$6. Brandskyddet
lntresset hos vAra boende 6r mycket svalt ndr det gdller att fdrstdrka vdggarna till grannen
mot brand. Vi kommer 6ndi att ta in offerter och sedan 5r det upp till varje hush6ll att
bestdlla.
$7. TriidgArdsdag 3Ug 2417

Triidgirdsdagen kommer att dga rum enligt ovan datum. Vi kommer dA att utfora
nedklippning av buskage och rensning av ogrds runt i vAra olika gingar. Vi hoppas pA stor
anslutning. Styrelsen sLr sedan till att alla sflckar blir bortforslade till tippen. Styrelsen
kommer att bjuda pi fika med brod.
$ 8. Elbilar
FrAgan om elbilar kom frAn en boende, som eventuellt ska skaffa en s6dan.
k-om dA fram till att de som skaffar elbil m6ste meddela styrelsen s6. Det kommer dA att
l€iggas en avgift pA den boende med cirka 300:-/mAnad. Enlig-t elektrikern kostar en laddning
rfii 1g:-lnatt, alltsA 3gg:-/mfinad. Blir det for mAnga elbilar mAste.naturligtvis nya ledningar
dras.

Vi

g9. Ovriga

1.

2.
3.

frigor

Hemsidan har vi borjat jobba med. M6rten P6lsson och Kicki Nordblad-Gdransson
kommer att jobba med detta under h6sten och viren.
Elfrfigan i allmanhet togs ocksi upp. Vi har haft en elektriker pA plats fdr att utf6ra en
del smiarbeten. Det diskuterads di ocksA kostnader fOr gdststuga och garage. Dessa
kostnader dr inte si hdga att utfakturering dr l6nsamt.
Det bestdmdes att Kicki Nordblad-G6ransson skulle g6ra en ny nyckelfdrteckning pA
nycklar tillhorande foreningen.

$10. M6tet avslutas
Ordforanden tackar f6r visat intresse och hdlsade oss vdlkomna till ndsta m6te, som Ar den
23 oktober klockan 18.30 hos Anders Nilsson, BAtsmansvdgen 51.

Skan6r 29 september 2417
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Kicki Nordblad-Gdransson
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Anders Nilsson

