Protokoll för möte med styrelsen Samfällighetsföreningen Sviskonet
När: 28 oktober 2014
Närvarande:
Ordinarie:

Suppleanter:

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

§28
Öppnande
Thomas hälsar välkomna och öppnar mötet.
§29
Dagordningen
Dagordningen godkänns.
§30
Rapporter
Lägesrapport på saker från förra styrelsemötet
Patrik rapporterade följande:
Informationsblad till nyinflyttade är framtaget
Vägskylt med gatunamn – Står på vår mark och det är således upp till oss att fixa. Kan beställas för 750 kr ex. moms.
Peter kollar på den i samband med att han fixar parkeringsskylten.
Har kontaktat Apcoa (fd Europark) och Q-park för att se om det finns någon bra lösning för vår parkering men har inte
fått någon återkoppling. Fortsätter jaga…
Nytt förslag – kolla med kommunens Gatukontor om lämplig lösning – Patrik kollar upp detta!
Festkommittén är informerade om att det finns önskemål om firande av Maltes namnsdag dvs. fredagen 28 november.
Peter skulle fixa parkeringsskylt – ej gjort än, tar med vägskylten också!

§31
Städdagen
Städdagen är lördagen den 8e november.
Vad ska göras?
Rejäl ansning av buskar kring lekplatserna och vid garagen
Välta upp jord utanför Sviskonet – får titta på vad vi ska plantera till våren för att det ska se bra ut
Kratta upp löv
Klippa ner Sviskonträdet
Sätta upp brevlåda med lås vid Sviskonet
m.m.
Perra fixa kärra!
Korv, bröd och dryck ska köpas in – Thomas fixar!
§32
Ekonomi
Lena meddelar att ekonomin ser väldigt bra ut!
Försöker få autogirodragning från Telia men har ännu inte fått blanketter att fylla i.
§33
Snöröjning
Allt är klart med snöröjaren och de har fått info om området och även platser för snödumpning.
§34
Brevlåda
Patrik tar på sig och köper in en brevlåda med lås enligt beslut på förra mötet!
§35
28 November – Maltes namnsdag
Köper in dryck och snacks. Gå ut med information, självkostnadspris 20 kr/enhet. Festkommittén fixar!

§36
Övrigt
Funderingar på en julgransplundring för alla boende efter trettonhelgen.

§37
Nästa möte
Nästa möte äger rum onsdagen den 17e december kl. 18.30 i Sviskonet med glögg och pepparkakor.

§38

Mötet avslutas

Vid protokollet: ____________________________
Patrik Ekenbark

