
Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 
Styrelseprotokoll: Nr 2020-10 
Datum:  2020-12-15 
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 

 Lås till spolplatta beställt. 

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

 Information från Sydantenn utskickad. Diskuteras i separat punkt. 

 Offert för badrum i gäststuga ska tas in. Toalett byts i samband med eventuell 
renovering. Fundament i sovrummet bilas bort, vilket vi gör själva.  

 Träd planterade. 

 Mingel inställt men granarna är utplacerade och tända. 

 Åkgräsklippare inköpt. 

 Nya lås installerade i de garage som haft inbrott. 
 

5. Avstämning ekonomi 
Inget anmärkningsvärt. Marcus och Kicki upprättar bokslut för 2020. 
 

6. Årsmöte 
Beslut togs att invänta till januari innan beslut tas om årsmöte, utifrån att hålla ett säkert 
möte och följa de restriktioner som finns. 
 

7. Fiber 
37 stycken anmälda per idag. Styrelsen försöker prata med medlemmar som inte svarat ännu. 

 
8. Övriga frågor 

 Ulrika Nordeborg etc. i trädgårdsgruppen har varit i kontakt med kommunen i ett 
antal ärenden vilket har varit mycket positivt, där ett urval av resultatet var: 



Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 
o Önskan om att göra grönområdet framför Båtsmansvägen (ägs av kommunen) 

trevligare, likt övriga grönområden i området. Kommunen ska här ta ett 
helhetsgrepp kring hela området. 

o Möjlighet till laddstolpar undersökt 
o Nya lyktstolpar kommer installeras. 

 Styrelsen undersöker om spolplattan uppfyller miljökrav. Plattan stängs för vintern. 

 Nya soptunnor. Ej klart hur det ska hanteras i vårt område ännu. 
 

9. Nästa möte  
Nästa möte blir den 12/1 klockan 18.00. 
 

10. Mötets avslutande 
Ordförande Mårten Pålsson avslutade mötet. 

 
 
Skanör den 15 december 2020 
 
Vid protokollet  Mötesordförande  Justerare 
 
 
Marcus Ahrling  Mårten Pålsson   Josefin Birde 


