
Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 
Styrelseprotokoll: Nr 2020-07 
Datum:  2020-08-18 
Plats:   Gäststugan 
Närvarande:  Mårten Pålsson, Marcus Ahrling, Kicki Nordblad-Göransson, Josefin 

Birde och Cattis Hylén 
Förhindrad: - 

 
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 föregående mötesprotokoll 

 Toalett ska bytas. 

 Marcus anmäler ny styrelse till Bolagsverket. 

 Elektriker ska bokas för bortkoppling av lampor på garagen. 

 Lås till spolplatta ska beställas. Kombinationslås ska användas. 

 Kommunen har tagit bort skylt gällande att det är tillåtet att parkera framför eget 
garage. Styrelsen ska påpeka detta. Vidare ska vi begära ut protokoll från beslut om 
att ta ner skyltarna om gångfart. Josefin undersöker. Mårten tar reda på om ytan 
framför garagen tillhör föreningen eller kommunen. 

 Underhållsplan för garagen ska tas fram. Kicki ansvarar för det. 
 

5. Avstämning ekonomi 
Inget anmärkningsvärt. 

 
6. Grönområden 

 Offert för nedtagning träd och klippning av körsbärsträd godkändes.  

 Enligt förslag så bör grönytorna skötas av medlemmarna själva, vilket skulle vara en 
stor kostnadsbesparing. Idag kostar endast klippning ca 50 000 kr per år. En egen 
åkgräsklippare kostar ca 25 000 kr plus underhållskostnader. Styrelsen beslutade att 
säga upp avtal för klippning per årsskiftet och inhandla en klippare under våren.  

 Vidare undersöks om rörspetsbrunn kan sättas för egen bevattning av grönområden. 

 Gruppen för grönområden undersöker vad Henrik ska göra under hösten. 

 Trädgårdsdag hålls den 12/9 klockan 9-13. Mårten hyr släp. 
 



Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 
7. Gäststugan 

Nya bilder ska tas till hemsidan. Kicki tar in offert på vad renovering av toalett/duschrum 
kostar. 

  
8. Välkomstbrev 

Cattis uppdaterar och gör mer välkomnande. 
 

9. Fiber 
Information ska skickas ut från Sydantenn. Mårten kontaktar. 
 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

 
11. Nästa möte  

Nästa möte blir den 15/9. 
 

12. Mötets avslutande 
Ordförande Mårten Pålsson avslutade mötet. 

 
 
Skanör den 18 augusti 2020 
 
Vid protokollet  Mötesordförande  Justerare 
 
 
Marcus Ahrling  Mårten Pålsson   Josefin Birde 


