
Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 
Styrelseprotokoll: Nr 2021-04 
Datum:  2021-04-06 
Plats:   Gäststugan 
Närvarande:  Mårten Pålsson, Marcus Ahrling, Kicki Nordblad-Göransson och Cattis 

Hylén 
Förhindrad: Josefin Birde 

 
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 Cattis Hylén valdes att justera dagens 
protokoll. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen 
 

4. Genomgång föregående mötesprotokoll 

 Spolplattan. Marcus tar fram en offert för att rusta upp spolplattan till godkänt skick 
samt vad den löpande kostnaden för föreningen skulle vara. 

 Sydantenn. Faktura för avklippt kabel i samband med renovering hos en medlem. 
Föreningen skickar faktura till medlem för detta. 

 Fiber. Vi försöker få svar från Sydantenn kring nästa steg. Ett erbjudande från Telia 
har under veckan inkommit till boende i området, som avser en mobil lösning med 
egen mottagare. Styrelsen undersöker. 

 Underhållsplan för garagen är framtagen och arbetas vidare med. Mårten ansvarig. 

 Undersökning av möjlighet till eventuella banklån. Marcus har fått återkoppling att 
Handelsbanken jobbar med frågan men inte har något svar per idag. 

 Ny brevlåda monterad vid gäststugan. 
 

5. Avstämning ekonomi 
Kicki rapporterar att inget anmärkningsvärt finns att nämna kring ekonomin. Budget 
diskuteras av styrelsen nästa vecka. 
 

6. Avfallshantering 
Ulrika närvarar vid denna punkt. Återkoppling har kommit från ett antal boende, Ulrika har 
dialog med dem. Då styrelsen inte har mandat att fatta några beslut i frågan så för vi endast 
dialog med kommunen om vilka alternativ som finns och i att ta fram ett alternativ för en 
gemensam lösning. Beslut tas sedan av respektive boende. 
Enkät har skickats ut av kommunen till boende på Båtsmansvägen, som vi inväntar svar på. 



Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 
Ulrika informerar att kommunen undersöker huruvida pumphuset vid Båtsmansvägen kan 
användas som station för visst avfall, vilket är billigare för boende än kärlgarage. 

 
7. Övriga frågor 

Styrelsen har blivit informerad om kommunens plan för utbyggnad att skolan Skanörsgården. 
Tyvärr finns väldigt lite information att tillgå men enligt uppgift så ska ett förslag avse att 
trafik till skolan sker genom de södra garagelängorna, vilket vi ser mycket allvarligt på. 
Styrelsen undersöker snarast. 
 

8. Nästa möte  
Nästa möte blir den 13/4 klockan 18.00, då budget ska avhandlas. 
 

9. Mötets avslutande 
Ordförande Mårten Pålsson avslutade mötet. 

 
 
Skanör den 6 april 2021 
 
Vid protokollet  Mötesordförande  Justerare 
 
 
Marcus Ahrling  Mårten Pålsson  Cattis Hylén 


