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Knalleborgs samfällighetsförening 11:6

 

Styrelsemöte 19/10- 2011

Närvarande

                             Lena Wahlgren                            Ordförande

                             Bengt Nyström                           Kassör

Erica Johansson                          Sekreterare

Camilla Siren                                Suppleant

Johan Thews                                Suppleant

Sune Svensson                           Adjungerad

 

 

§1 Föregående protokoll godkändes

§2 Ekonomi, Samfällighetens ekonomi löper enligt plan

Vår största utgiftspost är vatten och avlopp vilkas taxor har ökat. Nu kommer även
vinterväghållningskostnaden att öka då vi går in i den kallare säsongen. Med anledning av detta vill styrelsen
påminna om att parkera i garagen så att våra parkeringar lättare kan snö och halkbekämpas.

Det finns några som släpar med samfällighetsavgifterna. Styrelsen vill poängtera vikten att alla betalar sina
avgifter i tid.

§3 Fastighetsarbeten

Belysningsarbetet med kabelskadan är avslutat. Kontakta Magnus Johansson 15c om ni uppmärksammar något
belysningsproblem inom mområdet.

§4 Höststädning kommer att ske 22-23 Oktober

§5 Övriga frågor

·         Ordföranden kontaktar dödsboet till en fastighet på gård 1 för att utreda om tvångsförvaltning kan ske.
·         Avseende dagvattenbrunnar på gård 6 kontaktar Sune vederbörande för fortsatt diskussion. Styrelsens

ställningstagande är att så länge inget problem verkar föreligga bör ärendet lämnas utan åtgärd.
·         Angående den nya armatur som satt upp på gård 6 vilken upplevs avge skarpt ljussken skall fortsatta

diskussioner ske på städdagen. Styrelsens ställningstagande är att säkerhets aspekten väger mycket
tungt i ärendet. Området skall vara upplyst. Dock kan styrelsen se som alternativ en viss avskärmning
av armaturen partiellt om detta kan minska obehag. Fortsatta diskussioner.

·         Knallen har utrustats med brandvarnare och brandfilt.

Då styrelsen är mån om att arbeta för miljön kommer framgent protokollen från styrelsemötena att finnas
tillgängliga via hemsidan www.knalleborg.se samt i en pärm i knallen.

§6 Nästa möte bestämdes till Onsdagen den 7 december oktober kl 18.00

 

 

 

Sekreterare                                                                                                                         Justeras

http://www.knalleborg.se/
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Erica Johansson                                                                                                                 Lena Wahlgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


