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Knalleborgs samfällighetsförening 12:1

 

Styrelsemöte 25/1 2012

Närvarande

                             Lena Wahlgren                            Ordförande

                             Bengt Nyström                           Kassör

Erica Johansson                          Sekreterare

Magnus Waldman                     Ledamot

Camilla Siren                                Suppleant

Johan Thews                                Suppleant

Sune Svensson                           Adjungerad

Bo Larenius                                   Valberedningens ordförande

 

 

§1 Föregående protokoll godkändes

Med anledning av den förfrågan om att inhämta offerter ang att byta ut samfällighetens vattenmätare kommer
ordföranden att kontakta Ekerö Kommun för att utreda ägandeskapet av vattenmätarna innan några offerter
antas.

§2 Ekonomi

Samfällighetens ekonomi löper enligt plan och tyvärr kommer ett underskott att fastställas. Detta underskott 
kvittas mot föregående års överskott.

Arvodering till styrelsen uppdateras utifrån samfällighetsavgifterna

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.

§3 Fastighetsarbeten

·         Klottersanering har skett inom området
·         Balkar i samtliga garage är blöta av kondesvatten vilket medför att dessa på sikt måste bytas ut. Sune

inhämtar offert på materialkostnaden

§4 Valberedningen redogjorde för dess arbete

§5 Årsstämman hålls den 28/3 20.00 i Knallen

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari

§6 Övriga frågor

Förfrågan ang om styrelsen tillhandahåller matrikel.

Styrelsen tillhandahåller inte matrikel, möjlighet finns att via gårdsombuden få hjälp med användarnamn och
lösenord för att logga in på hemsidan och därigenom ta del av viss information. I annat fall hänvisar styrelsen
till att inhämta telefonnummer direkt av sina grannar.
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§6 Nästa möte bestämdes till Onsdagen den 7 mars kl 20.00 i Knallen

 

Styrelsen vill påminna om att parkera i garagen så att våra parkeringar lättare kan snö
och halkbekämpas.

 

 

 

 

Sekreterare                                                                                                                         Justeras

 

 

Erica Johansson                                                                                                                 Lena Wahlgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


