KNALLEBORGS SAMFÄ LLI GHETS FÖRENING
Protokoll 17:06
Styrelsemöte 2017-08-30

Närvarande:

Magnus Waldman (Ledamot, Ordförande)
Martin Stojilkovic (Ledamot, Sekreterare)
Bengt Nyström (Ledamot, Kassör)
Annica Dahlström (Ledamot)
Johan Sjölund (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.

§4

Fastighetsarbeten
Leja kommer att fortsätta med vinterunderhållet likt föregående år.
Styrelsen har tagit in och godkänt offert för fällning av (5st) träd. Fällningen
kommer att ske innan städdagen.
Två ungdomar har sommarjobbat i år och hjälpt till med att fixa i
samfälligheten.
På förekommen anledning vill styrelsen påminna att byggsäckar måste
förvaras på egen tomt tills de hämtas.

§5

Asfaltering av nedre parkeringen
Tisdagen den 5 september kommer Svevia och asfalterar den nedre
parkeringen. Arbetet beräknas ta fyra dagar och vara färdigt fredagen den 8
september. Det är ungefärliga datum eftersom asfaltering är väderberoende.
Under den här tiden kommer parkeringen vara avspärrad för både in och utfart.
På måndag kväll den 4 september måste parkeringen vara tom på bilar. Under
den här tiden rekommenderas att bilarna parkeras på Väsbyvägen. De vid övre
parkeringen uppmanas att ha sina bilar inne i garagen. Parkering ska ske på
Väsbyvägen. Utnyttja även ängen vid Knalleborgsvägens dagis. Bilar som står
kvar eller ställs på nedre parkeringen kommer att bärgas bort och kostnaden
får tas av bilägaren.

§6

Elmätare i garagen
Styrelsen har kontakt med ett bolag angående installation av individuella
elmätare i garagen. Men det kräver även hjälp av elektriker. Under en begränsad
period när frågan utreds av styrelsen är det tillåtet att ladda sina elbilar i garagen.
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§7

Upprustning av Knallen
Styrelsen utreder vidare en lösning kring ljud och bild för filmvisning, m.m. samt
ett nytt internetabonnemang. Under hösten kommer styrelsen även att utreda
installation av luftvärmepump i Knallen.

§8

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§9

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls den 18 oktober i Knallen klockan 20:00

§ 9

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Martin Stojilkovic

Annica Dahlström
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