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Styrelseprotokoll: Nr2018-04
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Plats: Matrosgången 9, Skanör
Närvarande: Anders Nilsson, Kicki Nordblad-Göransson, Mårten Pålsson

och Josefin Birde
Förhindrad: Peter Gustafsson

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Anders Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Val av sekreterare & justerare

Mårten Pålsson valdes att föra dagens protokoll. Josefin Birde valdes att justera dagens

protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkiinna dagordningen

4, Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

5. Avstämning kvarstående punkter
e Mårten har anmält den nya styrelsen och firmatecknarna till bolagsverket.

o Kicki har samlat in ytterligare e-post adresser och endast L5 hushåll som skall ha

pappersutskick kvarstår.

6. Avstämning Budget

Kicki är färdig med faktureringen av årsavgifter och bokföringen är i fas.

7. Renovering av Garage

Renovering av garage kommer påbörjas.

8. Status spolplatta
Spolplattorna kommer att öppnas.

9. Laddning av elbil framför garage

Elektriker var här igår och gick igenom möjligheterna att installera laddstationer för elbilar i
garagelängorna. Nuvarande elcentraler tillåter max tre stycken laddstationer per garage-

länga, nuvarande ledningar är för klena och nya ledningar behöver dras till varje laddstation.

Mårten kontaktar elektrikern för prisuppgift för installation av laddstationer. Anders

undersöker, hos Vellinge kommun, möjligheten till laddstationer vid parkeringama llings

Båtsmansvägen.

10. Övriga frågor
o Josefin skall få nycklar till gäststugan.

o Styrelsen skall träffa Henrik Hansson för en genomgang av grönområdena innan

trädgårdsdagen. Anders bokar en tid för detta om cirka wå veckor.

o Kicki försöker att få nycklar till de garage som har elcentralerna placerade hos sig

(garagen längst i öster i varje garagellinga).

o Anders presenterade vad som sades under dagens möte med Sydantenn. Sydantenn skall

se över nätet för att minimera kontakteringsfel som kan vara en orsak tiII störningar.
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sydantenn är ute och trimmar förstärkningen i nätet en gång per år. sydantenn ansvarar

för all aktiv utrustning i nätet, medans föreningen äger kablarna. Nuvarande avtal med

Sydantenn går ut under sommaren 2019. Det kan finnas möjlighet att införa valet att

endast teckna bredbands-abonnemang utan tv, men då måste det analoga signalerna i
nätet tas bort. Kostnaden för att installera ett fibernätverk angavs till cirka 15000 kronor

per hushåll. Magnus på Sydantenn skall återkomma med statistik över felanmälningar.

o Mårten skall uppdatera servituten för kabel-tv-nätet med hjälp av Lantmäteriets tjänst för

särskilt uttag ur fastighetsregistret.

o Elförbrukningen för gäststugan har sjunkit markant under mars vilket innebär att arbetet

med att minimera förbrukningen har haft effekt.

11. Nästa möte

Nästa möte blir den 2 maj klockan 18.30 hos Mårten Pålsson, Båtsmansvägen 53.

12. Mötets avslutande

Ordförande Anders Nilsson avslutade mötet.

Skanör den 5 maj 2018

Mötesordförande

Anders Nilsson


