
Ekonomiska Föreningen Skanörsgården 

 
Styrelseprotokoll: Nr 2021-10  

Datum:   2021-09-13  

Plats:   Båtmansvägen 1, Skanör  

Närvarande:  Mårten Pålsson, Josefin Birde, Ulrika Nordeborg, Cattis Hylén 

Förhindrad:  Leif Göransson, Marcus Ahrling, Jens Rogmark 

 

1. Mötets öppnande  
Styrelsens ordförande Mårten Pålsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Val av sekreterare och justerare 
Josefin Birde valdes att föra dagens protokoll och Ulrika Nordeborg valdes till 

justerare.  

 

3. Godkännande av dagordning  

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

 

4. Genomgång föregående mötesprotokoll  

- Fiber: Sydantenn förhandlar i dagsläget med Vellinge Kommun om 

anslutningsplacering. När förhandlingen är klar kan processen fortskrida.  

- Samfällighet: Mårten är inte klar med sammanfattningen än. 

- Revidering av stadgar: Mårten skickar ut nya förslag på datum.      

- Räkneverk hemsida: Mårten har lagt in en applikation på föreningens hemsida som 

samlar in statistik för bland annat antal besökare.  

- Sophantering: Det finns i dagsläget inget nytt att rapportera i ärendet.  

- Trafikskyltar och farthinder: Det finns i dagsläget inget nytt att rapportera i ärendet 

mer än att låset på grinden borta vid gäststugan nu är borta.  

- Garageutskottet: Utskottet har efter sitt senaste möte kunnat konstatera att en 

omfogning av garagelängorna är aktuell. Styrelsen är eniga i sitt beslut om att 

renovering av fogar är nödvändigt. Utskottet ber om fler offerter innan beställning 

av arbetet sker.  

Till nästa möte lämnar utskottet fram ett förslag på inköp av lampor att köpa till 

garagelängornas ytterbelysning.  

- Gäststugeutskottet: Josefin ska se över inkomsten för gäststugans uthyrning och 

maila ut beräkningen till styrelsemedlemmarna.  

Ulrika skickar inköpsförslag till Mårten på fönster till gäststugan. Utskottet har 

bokat upp gäststugan från den 9 oktober till den 4 december för renovering av 

badrummet. Gästbok är inköpt och hemsidan är uppdaterad med ny information 

för bokningar.  

- Trädgårdsgruppen: Ett företag är anlitat för att ansa buskar och beskära träd.   

 

5. Avstämning ekonomi 

Marcus är inte närvarande vid dagens möte men har via mail meddelat att arvodet 

utbetalas i veckan, uppställning av siffror per del av föreningen kommer skickas ut i 

veckan samt att några medlemsavgifter fortfarande inte har kommit in.  

 

 

 



6. Kommunikation 

En plats att sätta upp en anslagstavla i området fördes på tal. Lämpligt ställe är vid 

gäststugan. Josefin kollar upp priser och modeller till nästa möte.  

I nuläget finns endast en mailadress kopplat till utskick från varje hushåll. Det är 

önskvärt att alla i hushållet nås av information från föreningen och därför kommer vi i 

nästa informationsbrev efterfråga mailadresser från övriga i hushållet.  

 

7. Övriga frågor 

En månadsvis uppdatering av föreningens budget önskas. Detta framförs till Marcus 

vid nästa styrelsemöte.  

Mårten ansvarar för att hyra släp till höstens kommande trädgårdsdag.  

Informationsbrevet skickas ut till föreningens medlemmar i veckan.  

Eluttag är installerat i förrådet.  

 

8. Nästa styrelsemöte  

Nästa möte äger rum den 11 oktober kl: 18.00 på Sjökaptensvägen 1.  

 

9. Mötet avslutas  

Ordförande Mårten Pålsson förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Skanör den 13 september 2021  

 

 

Vid protokollet   Mötesordförande         Justerare  

 

 

 

Josefin Birde  Mårten Pålsson         Ulrika Nordeborg  

 
 
 

Josefin Birde (31 Oct 2021 12:09 GMT+1)
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