Protokoll för möte med styrelsen Samfällighetsföreningen Sviskonet
När: 25 sept 2014
Närvarande:
Ordinarie:

Suppleanter:

Thomas Barklund
Per-Erik Svensson
Lena Lindberg
Patrik Ekenbark
Peter Wilhelmsson
Marcus Holmström

§16
Öppnande
Thomas hälsar välkomna och öppnar mötet.
§17
Dagordningen
Dagordningen godkänns.
§18
Städdagen
Då vi i år vill undvika att ha städdag innan löven kommit ner så har beslutade styrelsen att ha städdagen senare än vanligt,
nämligen lördagen den 8e november.
Vad ska göras är bland annat:
Ansning av buskar
Välta upp jord
Ta upp löv
m.m.
§19
Info till nyinflyttade
Styrelsen beslutade att sammanställ information till nyinflyttade beträffande fiberbetalning, samfällighetsavgift samt
kontaktuppgifter till styrelsen. Patrik fixar!
§20
Ekonomi
Lena meddelar att ekonomin ser bra ut och att de allra flesta sköter sina betalningar.
§21
Snöröjning
Då våra grannsamfälligheter ännu ej kollat upp alternativ på snöröjning så beslutade styrelsen att godta offert från Kronman
Mattsson Transport AB. Detta är för att vi inte ska stå utan snöröjning samt att detta alternativ var något billigare än tidigare
leverantör.
§22
Parkeringen
Thomas har mailat styrelsen på intilliggande HSB-bostadsrättsförening beträffande att boende från dem använder vår parkering.
Parkeringstillstånd kom på tal igen och därför ska Patrik kontakta något P-bolag för att kontrollera hur en sådan lösning skulle
kunna se ut.
§23
Skyltar
Skylten på den övre parkeringen angående förbud att backa in är dålig – Peter W ska se till att den fixas.
Gatuskylten (Sviskonvägen) vid parkeringen vid Sviskonv. 1 är dålig – Patrik ska höra sig för med kommunen om ny skylt.
§24
Brevlåda
Styrelsen beslutade att köpa in en ny brevlåda till samfälligheten med lås på, pga post försvinner.
§25
28 November – Maltes namnsdag
Festkommittén åläggs att fixa en pubkväll för att fira Maltes namnsdag den 28 november.

§26
Nästa möte
Nästa möte äger rum 28 oktober, 18.30 i Sviskonet.

§27

Mötet avslutas

Vid protokollet: ____________________________
Patrik Ekenbark

