
Ekonomiska Föreningen Skanörsgå rden

Styrelseprotokoll: Nr2018-05
Datum: 20{8-05-02
Plats: Båtsmansvägen 53, Skanör
Närvarande: Anders Nilsson, Peter Gustafsson och Mårten Pålsson
Förhindrad: Kicki Nordblad-Göransson och Josefin Birde

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Anders Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Val av sekreterare & justerare

Mårten Pålsson valdes an föra dagens protokoll. Peter Gustafsson valdes att justera dagens

protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
. Bolagsverkets felregistering av firmatecknare är korrigerad och de korrekta

firmatecknarna är nu registrerade.
. Josefin och Kicki är ej närvarande och nycklarna till gäststugan överlämnas på nästa

möte.
. För att uppdatera servituten för kabel-tv-nätet har Mårten begärt ett uttag från

fastighetsregistret. Detta uttag har ännu inte inkommit, men när detta sker skall ansökan

om att uppdatera servituten göras.

5. Ekonomi
Kicki var frånvarande och ingen avstämning av budgeten kunde göras.

6. Renovering av Garage

De planerade renoveringsarbetena på garagen skall vara slutförda senast den sista juni.

7. Status spolplatta
Spolplattorna öppnades den 7 april och packningarna i kranarna byttes vid detta tillfälle för

att minimera läckage och göra dem lättare att stänga.

Josefin kontaktar Sydsten för betalning av sanering av det betongspill som skett på

spolplattan. En rensning av den andra spolplattan bör ske samtidigt. Peter och Josefin

koordinerar detta.

8. Laddning av elbil
Den av elektrikern angivna kostnaden för att installera en laddstation är L7500 kronor

inklusive moms. För att kunna installera laddstationer måste elcentralerna bytas

(mätarsäkringarna höjas till 25 Ampere). Mårten kontaktar elektrikern för att få kostnaden

för uppgradering av elcentral till 25 Ampere och även verifiera att de angivna priset

inkluderar ny kabeldragning från elcentral. Mårten kontaktar Eon för prisuppgift på att

uppgradera inkommande el till35 alternativt 63 Ampere.
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9. Trädgårdsdagen
Styreisen har träffat Henrik Hansson, som har han om det löpande underhållet av
grönområdena, och gått igenom vilka åtgärder som bör göras under trädgårdsdagen.

Anders ansvarar för att ordna förtäringen i form av korv med bröd. Mårten ansvarar för att
boka släp. Styrelsen beslutade att det önskemål som inkommit att rengöra garagelängorna

från algpåväxt inte kan genomföras under trädgårdsdagen. Om detta skall genomföras skall
det ske som en riktad insats.

10. Övriga frågor
o Kicki skall kontakta Vellinge kommun angående skötseln av buskagen längs

Båtsmansvägen.

o Mårten uppdaterar föreningens stadgar hos bolagsverket.
o Peter ansvarar för att farthinderna tas ut.

o Anders har kontaktat Sydantenn angående procedurerna för felanmälning av kabel-tv.
1"1-. Nästa möte

Nästa möte blir den 5 juni klockan 18.30 hos Peter Gustafsson, Båtsmansvägen 13.

L2. Mötets avslutande

Ordförande Anders Nilsson avslutade mötet.

Skanör den 5 juni 2018

Mötesordförande

Anders Nilsson

Justerare
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