
Ekonomiska Ftireningen Skaniirsgflrden

Styrelseprotokoll Nr 201 7-1 0

Datum: 2017-10^23

Plats: Anders Nilsson, Bitsmansvdgen 5i

Ndrvarande: Gernot Kiebach, Anders Nilsson, Mirten Pilsson och peter Gustafsson

Ej ndrvarande: Kicki Nordblad-G<iransson

$1. M<itets <ippnande

Ordfdrande Anders Nilsson hdlsade oss alla vdlkomna.

$2. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Mdrten PAlsson att f6ra dagens protokoil.

$3. Godkiinnande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkdnna dagordningen.

$4. F<iregAende protokoll/Avstdmning av kvarstiende punkter

Arbetet med att borja anvdnda "Drop Box", for att hantera filer inom styrelsen, och arbetet med
hemsidan pAgir fortfarande. Det beslutades att mojligheten fdr rening vid tvdttplattan skulle
unders6kas ytterligare.

56. Avstdmning Budget

Gernot Kiebach rapporterade om det aktuella ldget fdr utfallet av irets budget. lntdkter och utgifter
hAller sig ungefdrligt i linje med budget, forutom intdkterna fr6n gdststuganlom ligger lingt urider
budget.

57. Renovering av Garage - status

Forberedande arbete pdgir fdr att renoveringen av garagen skall kunna pAborjas. Enligt uppgift
skall renoveringen vara fdrdig innan vint€rn.

58. Mailadresser - status

lnsamlandet av e-postadresser har resulterat i att fdreningen nu har e-postadresser till dgare av 74
hus och att 10 husdgare inte hare-postelleronskarej information elektroniskt.2S hus kvarst6rattfi information gdllande e-postadress ifrAn.

59. Ny fcirfrigan gdllande skcitsel av gr<inomridet

En forfrigan gdllande skotsel av grdnomrAdena under ndsta 6r harskickats till Henrik Hansson,
som har ansvarat fdr skdtseln av gronomridena under innevarande ir.



S10. Nyckelkvittenser

D6 Kicki Nordblad-Gdransson, som har hand om nyckelkvittenserna, inte var niirvarande kunde
denna punkt inte behandlas.

511. Brev frin kommunen gdllande avloppen

Gernot Kiebach informerade om det brev som kommunen skickat ut till atriumhus-dgarna.
Kommunen har fAtt indikationer pi att avloppsvatten sldpps ut i kommunens dagvatten-ndt.
Kommunen kommer genomfdra en undersdkning for att se om det finns felaktigt anslutna avlopp i

atriumhusen.

512. Skrivelse till kommunen av Bo Olsson

Styrelsen informerades om och tog del av den skrivelse som Bo Olsson skickat in till kommunen
med avseende pi hur kommunen skdter underhillet av sina grdnytor i anslutning till Skandrgirden.

513. Budget 2018

Gernot Kiebach presenterade en prelimindr budget f6r ndsta 6r och denna diskuterades.

514. Ovriga frigor

Mirten PAlsson skall kontakta kommunen och kontrollera statusen for itgdrd av de brister som
pApekades i ett dokument till dem i viras. Kommunen skall ocksi tillfrAgas om de kan'klippa trdd
och buskage pi baksidan av husen pA Timmermansgingen.

$15. M<itet avslutades

Ordforanden tackade for dagens mdte och hdlsade oss vdlkomna till ndsta mdte den 20 november
hos Kicki Nordblad-Gdransson, MatrosgAngen 9 klockan 18.30.

Sekreterare
Anders Nilsson
Ordf6rande


