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PROTOKOLL nr 6 2020

Gräsåkers samfällighetsförening
2020-04-29 kl 19.00

Styrelsemöte Gräsåkers samfällighetsförening

Närvarande via Skype: Mia Beckman, Erik D'Este, John Eremar, Erik Kvist, Mats Nyman,
Kristoffer Sundin, Carina Lillieqvist, Jessica Hjertén

51 Mötets öppnande
Mia hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

52 Genomgång av föregående protokoll
Inga anmärkningar på föregående protokoll.

53 Val av justeringsman för dagens protokoll
John Eremar valdes till justeringsman.

54 Ekonomi (Kassören har ordet)
Erik ska göra månadsrapport under kommande helg.
Styrelsen godkänner senaste fakturan från Kjellins.

55 De sista huvudkranama
Vi ska försöka få ett fast pris på att fixa de återstående kranarna under en och
samma dag. Beräkna priset utifrån senaste kranbytet. Viktigt att informera om
vattenavstängning i god tid. Erik D'Este tar kontakten med Kjellins.

56 Årsstämman; i juni eller efter sommaren?
Styrelsen beslutar att skjuta på stämman till efter sommaren (augusti).

57 Offerter för garagerenovering
Styrelsen beslutar att hålla ett extra möte i samband med nästa styrelsemöte för
att gå igenom och diskutera de inkomna offerterna.

58 Genomgång av städdagsprotokoll
Mia gick igenom synpunkterna från de protokoll som kommit in.
Gräsläggning mellan gård 3 och 4 behöver ordnas.
Vi ska utifrån protokollen även bestämma vilken gårds hängrännor som står på tur
för att bytas ut.

59 Granhäcken i kurvan
De boende som tagit upp frågan får komma med förslag på vad som ska ersätta
häcken och vad som behöver göras. Mia pratar med dem.

510 Förfrågan från boende om (elbils)bilparkering på tomten
Den boende får kolla med kommunen vad detaljplanen säger i parkeringsfrågan.
Mia informerar även den boende om vad stadgarna säger om biltrafik i området.
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511 Övrigt
Gamla Comhem-anslutningen finns fortfarande kvar i området. Mia ska meddela
Comhem.

512 Nästa möte
Nästa möte ska hållas den 27/5 klockan 19.00.

Ordföran e: Mia Beckman

Sekreterare: Mats Nyman Justeras: Mats Nym / John remar


