
Ekonom iska Föreningen Skanörsgå rden

Styrelseprotokoll: Nr2018-10
Datum: 2018-10-03

Plats: Båtsmansvägen 53, Skanör
Närvarande: Anders Nilsson, Josefin Birde, Kicki Nordblad-Göransson,

Förhindrad, yårten Pålsson och 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 och Josefin Birde vaides att justera dagens

protokoll.

3. Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

5. Avstämning kvarstående punkter

' Sydsten vill inte betala för spolbilen. Josefin fortsätter att bearbeta dem. Kicki ger
fakturan för spolbilen till Josefin så att hon kan skicka den till Sydsten som ska stå för
halva kostnaden. Föreningen ska stå för den andra halvan av kostnaden.

. Anders rapporterar att de inte kommit några nya erbjudanden på fartgupp. Vi beslutade
samtidigt att awakta med inköp av fartgupp. I nästa infobrev klargör vi att om vi inte
kan se en förbättring gällande hastigheten i området kommer vi att tvingas köpa in
ytterligare fartgupp.

' Angående undersökning om kostnad för fiber i föreningen så har vi fått positiva svar
från Bredband 2 och Sydantenn men Telia har valt att tacka nej. Bredband2 ska
återkomma med en schablonmässig uppskattning om kostnaden per hushåll. Ett möte
med Sydantenn är inbokat den 8 oktober för att diskutera fiber.

. Peter byter lampan ovanför ytterdörren på gäststugan och inventerar de övriga

ljuskällorna, Han kontrollerar samtidigt att uppvärmning och övrig elförbrukning är

minimerad.

' Peter har fått skyltarna till spolplattorna av Anders. Han skall montera dem på plåtar

innan de sätts upp.

' Trädgårdsdagen anordnades den 29 september. Inte riktigt allt som behövdes göras

hanns med. Kvarvarande arbeten överlämnas till Henrik Hansson som sköter

grönområdena,

6. Avstämning budget

Kicki rapporterade om det aktuella läget i föreningens ekonomi. Posten övriga utgifter ligger
över budget på grund av kostnader för rengöring av spolplattor och avgifter till lantmäteriet.

Utgifterna för grönområdena ligger under budget. Resterande intäkter och utgifter ligger i
Iinje med budget,
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7. Laddning elbil

Ett möte om laddning av elbil i garagelängorna genomfördes den 15 september. Efter vad
som beslutades på mötet, så skall möjligheten att ladda elbil på befintliga elcentraler
undersökas. Mårten kontaktar elektriker för att utreda detta. Anders kontaktar återigen

Vellinge kommun för att höra om möjligheterna till elbilsladdning.

B. Övriga frågor
o Gernot har rapporterat att grinden vid Styrmansvägen har gått sönder i samband med

uppsättandet av de nya barackerna på förskolan. Peter kollar upp detta,

. Styrelsen diskuterade problemen med att grindarna står öppna/inte stängs inom området.
Det beslutade att detta skulle tas upp i nästa informationsbrev.

o Peter höjer de befintliga fartguppen genom att placera en planka under dem.
r Mårten har fyllt i en enkät till post och telestyrelsen med avseende på föreningens kabel

tv nät.

o Kicki har felanmält potthåi på Matrosgången till kommunen och de har avslutat ärendet

utan åtgärd. Anders kontaktar kommunen avseende detta

o Det är problem med en del lås i garagen. Föreningen ansvarar för att lösa detta och står

för kostnaderna för att åtgärda detta.

o Det är problem med föreningens e-post utskick. En del medlemmar får inte utskicken. Vi
har nu gjort förändringar i våra maillistor. Kicki skickar ut ett "kontroll mail" som vi vill
att mottagaren returnerar.

o Det är insyn i sidoljuset i gäststugan. Peter ansvarar för att sätta upp insynsskydd i form
av frostad fönsterfilm.

o En lagerhylla skall inköpas till gäststugan för förvaring av städattiraijer.
. Styrelsen beslutade att genomföra en inventering av vad som behöver göras i gäststugan.

9. Nästa möte

Nästa möte blir den 6 november klockan 18.30 hos Peter Gustafsson, Båtsmansvägen 13.

L0. Mötets avslutande

Ordförande Anders Nilsson avslutade mötet.

Skanör den 14 oktober 2018

Mötesordförande

,/"^./J
Måiten Påisson Anders Nilsson


