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Datum: 01/02 2016
Plats: Sankta Katarina kyrka
Närvarande: Thomas Mellberg, ordf
Göran Johnsson v ordf
Tord Åkerberg, sekr
Morgan Gustafsson, tjg suppl
Göran Terning, tjg suppl
Mikael Rintala, tjg suppl
1. Ordf förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Bo Palm redovisade valberedningens arbete fram till nu.
4. Föregående protokoll lästes upp av sekreteraren. Kommentarer
och eventuella beslut redovisas under resp GA.
5. GA 6
1. Angående vattenrinningen vid garagen är Thunman
kontaktad om åtgärden.
2. De nedblåsta träden är borttagna. Ärendet avslutat.
3. Föreståndaren på förskolan kontaktad ang deras
”anläggningar” på kullen. Ärendet avslutat.
Ny punkt.
Enligt ett kommunprotokoll från 1983 ska kommunen svara
för snöröjningen på Mejramvägen, vilket sker idag men även
den s k gc-vägen. Uppdrogs åt sekr och ordf att kontakta
kommunen i frågan. Kan innebära en besparing för föreningen
5. GA 7.
Ny modell avseende mätning av vattenförbrukning gör att det
uppstått en oklarhet hur föreningen ska få underlag för slutavräkningen baserat på varje hushålls förbrukning. Gäller kallvatten.
Uppdrogs åt ordf att kontakta Vattenfall i ärendet.
6. GA 9.
Punkten vilar.

7. GA 10.

8. Ekonomi.

9.

10. Nya med
lemmar
11. Motioner

Inventeringen av kopplingen garage-fastighet är avslutad. Aktuell
lista finns i sekreterarpärmen. Ärendet avslutat.
Fråga har väckts av Charles P angående byte av panel på garagelänga vid Mejramvägen. Ordf får uppdraget att kontakta delområdet.
Skrivelsen finns i sekr.pärmen.
Vice ordf Göran redovisade aktuella uppgifter på resultatrapport,
balansrapport, resultat- och balansräkning samt prel förslag
budget för 2016. Fastställandet av ovanstående görs vid nästa
styrelsemöte. Därefter ska handlingsunderlaget gå till tryckning.
I skrivelsen från Charles P finns punkten slutbesiktning av vinterns
snöröjning. Fanns brister i förra årets städning som Bemab ansvarade
för. Styrelsen ska bevaka detta bättre.
Punkten rondering. Styrelsen ska regelbundet, tillsammans med
delområdesansvarig, gå runt i delområdet för att inventera behov
av större åtgärder av olika slag.
Charles P tog upp en punkt angående gatubelysningen. Styrelsen
anser att frågan inte är aktuell f n . Frågan ”läggs på is”.
Sekr anmälde nya fastighetsägare/medlemmar. Ska besökas av
sekr för att få information om föreningen.
En motion har inkommit från Charles P ang önskemål om att
p-förbudstiden på Mejramvägen, som nu är 1/11—31/3 ändras
till att gälla 1/12—31/3. Ärendet ska diskuteras vid nästa möte
samt att styrelsen avger ett yttrande med förslag till beslut på
stämman.
Styrelsen träffas nästa gång 15/2 kl 1900.

12. Nästa
sammantr.
13. Avslutn. Ordf förklarade mötet avslutat 2100.

Tord Åkerberg
Sekr

Justeras:
Thomas Mellberg
Ordf

