
Ekonomiska Föreningen Ska nörsgå rden

Styrelseprotokoll: Nr2019-2
Datum: 2019-02-05

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

och Peter Gustafsson Zaar
Förhindrad: Josefin Birde

L. 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 Peter Gustafsson Zaar valdes att justera

dagens protokoll.

3. Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll och avstämning kvarstående punkter
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

. Styrelsen beslutade att det är utsiktslöst att gå vidare med att försöka få betalning för
halva kostnaden för spolbilen.

o Vi ar.'vaktar med eventuella inköp av nya fartgupp och höjning av de befintliga till våren.
. Anders och Mårten hade ett möte med Sydantenn den 10 januari angående fiberlösning

och ett nytt möte är inbokat tili siutet den 26 februari.
o De nya skyltarna på spolplattorna monteras när spolplattorna öppnar igen efter vintern.
o Den spruckna takpannan på garaget vid Styrmansvägen ar åtgardad.

o Frostvakten är monterad i städförrådet i gäststugan.

. Aida Prag på Vellinge kommun har återkommit till Anders. Det är högst osannolikt att

kommunen kommer att placera någon publik laddstation på Skanörsgården då

placeringen styrs av besökarantal och om platsen anses vara strategisk viktig.
o Elnätsabonnemanget för gäststugan är bytt till ett abonnemang med småbrukartaxa.

r Granarna vid infarterna till garagelängorna är borttagna. Det har inkommit mycket

positiv feedback avseende utsmyckningen med granar.

. Anders har kontaktat Vellinge kommun om möjligheten att byta betongsuggorna vid
parkeringen på Båtsmansvägen till blomlådor och ett ärende angående detta har skapats.

e De lätta lastbilarna som parkerat vid Båtsmansvägen verkar inte göra detta längre.



7.

5.

6.

B.

9.

Ekonomiska Föreningen Ska nörsgå rden

Ekonomi

Budgeten för 2019 är satt,

Avstämning inför kommande årsmöte

Arsredovisningen och kallelsen till årsmötet är färdig. Kicki skriver ut alla papper och

styrelsen delar ut nu i helgen. Mårten ansvarar för att hämta ut nyckeln till lokalen för
årsmötet.

Övriga frågor
Peter har varit ute kollat säkringar och strömförsörjning i proppskåpet på Sjökaptensvägen

och a}lt är ok. Anders meddelar Ulrika Nordenborg, som har problem med elen i sitt garage,

detta.

Nästa möte

Nästa möte blir den27 februari klockan 18.30 hos Mårten Pålsson, Båtsmansvägen 53.

Mötets avslutande

Ordförande Anders Nilsson avslutade mötet.

Skanör den 11 februari 2019
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