KNALLEBORGS SAMFÄ LLIGHETSFÖRENING
Protokoll 22:02

Styrelsemöte 2022-03-02

Närvarande:

Martin Stojilkovic (Ordförande)
Bengt Nyström (Ledamot, Kassör)
Annica Dahlström (Sekreterare, Ledamot)
Eva von Almassy (Ledamot)
Camilla Karlsson (Suppleant)
Arne Alkell (Suppleant)
Sune Svensson (Adjungerad)

§1

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordning och föregående protokoll godkändes.

§3

Föreningens ekonomiska läge
Ekonomin löper enligt plan i föreningen
Det har kommit till styrelsens kännedom att bilar laddas i befintligt eluttag i
garaget trots att det inte är tillåtet. Dessa medlemmar kommer att debiteras vid
nästkommande fakturering och beställning av laddbox måste ske. Det är absolut
förbjudet att ladda i befintliga eluttag då det utgör en mycket stor brandrisk.

§4

Fastighetsarbeten
Gårdsombudmöte äger rum 6 april, enl rullande schema är följande
medlemmar gårdsombud detta år.
Gård 1
Gård 2
Gård 3
Gård 4
Gård 5
Gård 6

Grahn 1D
von Scheele 5F
Perdiago 9C
Svensson 11F
Persson 15B
Hedin 17B

Värmeväxlare i Knallen fungerar inte, det är fortfarande tid kvar på garantin
styrelsen bokar reparation med leverantören.
Styrelsen har kontakt med Närlunda vägförening då vattenansamlingen på den
övre parkeringen orsakas av höjningen/omasfalteringen av Väsbyvägen.
Lyktstolpen som skadades av PostNord kommer att åtgärdas av PostNords
försäkringsbolag under våren.
På 4 ställen i området har asfalten sjunkit vilket gör att det blir vattensamlingar
styrelsen beslutar att det inte åtgärdas just nu då det blir alltför kostsamt.
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§5

Övriga ärenden
Då ett flertal hantverksbilar har drabbats av inbrott har styrelsen haft kontakt
med polisen för att undersöka möjligheten till att polisen också tittar till vår
parkering. Tyvärr har polisen ingen möjlighet till detta men kommunen har
planer på att anlita vaktbolag och styrelsen lyfter frågan med kommunen.
Polisen tipsar om att bilarna körs in i garaget, om den får plats alternativt att
värdefulla verktyg inte ligger i kvar i bilen under natten.
Styrelsen har kontaktat ett flertal företag gällande tryck av Knalleborgsflaggan
det finns ännu ingen offert, styrelsen jobbar vidare med ärendet.

§6

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 20 april kl. 20.00 Knallen

§7

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Annica Dahlström

Eva von Almassy

KNALLEBORGSVÄGEN 7D • 178 35 EKERÖ • ORG.NR: 716416-3151
TELEFON: 08-560 350 66 • E-POST: 08.56035066@KNALLEBORG.SE • WWW.KNALLEBORG.SE

