
Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 

Styrelseprotokoll: Nr 2019-11 

Datum:  2019-11-19 

Plats:   Hos Mårten 

Närvarande:  Mårten Pålsson, Marcus Ahrling, Kicki Nordblad-Göransson Peter 

Gustafsson Zaar och Josefin Birde   

Förhindrad: Benny Hedberg 

 

1. Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande Mårten Pålsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Val av sekreterare & justerare 

Marcus Ahrling valdes att föra dagens protokoll och Josefin Birde valdes 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 

• Vattenmätaren ej bytt ännu.  

• Möte med Sydantenn 18 oktober. Där bestämdes att informationsmöte ska hållas med 

medlemmarna och information ska delas ut inom kort. 

• Beskärning av träd beställd men inte utförd. 

• Installation av toalett inte undersökt. Krävs även att gäststugan ej är bokad. 

• Farthinder tas in för vintern och ny ansökan skickas för nästa år.  

6. Avstämning budget 

• Kostnader för grönområde under budget. I övrigt inget anmärkningsvärt. 

7. Övriga frågor 

• Få medlemmar i Facebook-grupp. Ytterligare informations om den ges i nästa 

informationsbrev. 

• Frågor kring nya soptunnor som ska införas i kommunen togs upp. De nya tunnorna 

enligt uppgift betydligt större än nuvarande, vilket gör att de eventuellt inte kan stå på 

framsidan av atriumhusen. Styrelsen har ingen uppgift om storlek på kärlen och 

undersöker till nästa möte. 

• Svar från kommunen har inkommit angående dagvattenbrunnarna i atriumhusen. Svaret 

är detsamma som tidigare, alltså att brunnarna tills vidare inte behöver åtgärdas för de 

som endast har varmvattenberedare i förrådet. All övrig användning är förbjuden. 

Beslutades om att informera om detta i nästa informationsbrev.  

• Peter tog upp fråga om att föreningen ska köpa parkeringsplatserna på Båtsmansvägen, 

för att boende där ska kunna få ytterligare en parkeringsplats. Styrelsen undersöker vad 

detta skulle medföra för kostnad för de boende på Båtsmansvägen.  

 

 



Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 

8. Nästa möte  

Nästa möte blir den 14/1 klockan 19.00. 

 

9. Mötets avslutande 

Ordförande Mårten Pålsson avslutade mötet. 

 

Skanör den 19 november 2019 

 

Vid protokollet  Mötesordförande  Justerare 

 

 

Marcus Ahrling  Mårten Pålsson   Josefin Birde 


