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Knalleborgs samfällighetsförening 12:2

 

Styrelsemöte 7/3 2012

Närvarande

                             Lena Wahlgren                            Ordförande

                             Bengt Nyström                           Kassör

Erica Johansson                          Sekreterare

Camilla Siren                                Suppleant

Sune Svensson                           Adjungerad

 

§1 Föregående protokoll godkändes

·         Ang garagen och balkarna i taket som bör bytas ut. Styrelsen beslutar att göra detta etappvis som
löpande underhåll med början i översta garagelängan där länga 19 har sina garage. Arbetet påbörjas i
samband med städdagarna under våren 2012.

·         Utredning av ägandeskapet av vattenmätarna fortskrider med Ekerö Kommun

§2 Ekonomi

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

§3 Fastighetsarbeten

Inget nytt planeras utöver tidigare beslut

§4 Handlingar till årsstämman gicks igenom och godkändes

§5 Motioner

Inga motioner har kommit styrelsen tillhanda inom angivet datum

§6 Övriga frågor

Styrelsen vill återigen påminna om att det är absolut förbjudet att parkera arbetsfordon inom områdets
parkeringar, exempel på sådana fordon är ; lastbilar och grävmaskiner.  Vidare vill styrelsen även
uppmärksamma den sjudygns regel som innebär att fordon ej får stå parkerade inom områdets markerade
parkeringsplatser längre än 7 dygn. Avslutningsvis vill styrelsen även poängtera att det ej är tillåtet att parkera
på andra platser än inom uppmärkt område, dvs ej tillåtet på gräsmattor eller inne bland huskropparna.

 

 

§6 Nästa möte blir ett konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till föreninges årsstämma den 28 mars
2012 i Knallen

 

Styrelsen vill hälsa våren välkommen och i och med det så tar vi alla det extra
försiktigt när vi kör i vårt område med tanke på alla barn på cykel som nu dyker upp

hastigt bakom hörn och kring garagen!!
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Sekreterare                                                                                                                         Justeras

 

 

Erica Johansson                                                                                                                 Lena Wahlgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


