Styrelsemöte 23/10
Plats: Stormansgränd 7
Närvarande: Andreas de Haan, Ellinor Ölander, Magnus Kähler och Nonny Davidsson
Styrelsen består vid tillfället av för få medlemmar för att kunna fatta beslut.
Förvaring av vinterdäck. Frågan om förvaring av vinterdäck har blivit aktuell. Lapp med platsschema i
däckförrådet i stora garaget är borta och det är i nuläget oklart vilka som förvarar sina däck (och hur
många uppsättningar) där och vilka som saknar och efterfrågar plats. I lilla garaget finns inget
platsschema. Andreas kommer att ta tag i detta. Förslagsvis genom undersökning på nätet (liknande
den vi gjorde med internet i hemmet) och inventering. Skulle behov uppstå kan även det gamla
soprummet i stora garaget upplåtas till förvaring.
Parkeringen. Nonny har varit i kontakt med Marie och fått info från den tidigare undersökningen som
gjorts. Sen den gjordes har antalet tomma platser minskat lite, men situationen behöver ändå ses
över. John erbjöd sig beställa dosor till garagedörren och många nappade på det. Vi pratade även om
att sätta ut enklare parkeringshinder i form av större stenar intill slänten vid infarten till stora garaget
(där gräset farit illa).
Trädgårdsarbete. Städdagen var lyckad. Bra uppslutning och insatser. Häcken vid Häggvägen är klippt
till belåtenhet, trots bristande information om datum. En underhållsplan ska börja upprättas för att
bli färdig till årsmötet nästa år. Andreas och Nonny kommer att ta en vända på gården för att se över
det övergripande behovet. Ellinor lägger upp en lista på google.docs som kan fungera som en
inledande kom-ihåg-lista. Vi ska alla även se över utbudet av entreprenörer och begära in fler
offerter innan arbete läggs ut.
Hemsidan. Magnus arbetar med att flytta över sidan till ny domän. Arbetet är snart färdigt. Nonny
presenterar skissen på den nya hemsidan som kommer att göras i wordpress. Så snart Magnus sen
lagt upp den på nya domänen börjar Nonny och Ellinor att fylla den med uppdaterat innehåll och
bilder.
Nya medlemmar. Nonny och Ellinor har sett över och uppdaterat föreningens välkomstbrev och dess
bilaga ett kortare A-Ö. De kommer att dela ut det till nya medlemmar och samtidigt samla in nya
mailadresser och uppdatera adressregistret.
Gårdsansvariga. Vi har två nya trädgårdsansvariga för gård 1, Mymlan Nyhlin och xxx xxxx. Magnus
ser till att de får lite mer info om uppgiften av Johan.
Mötet avslutas.

Allmänt underhåll av gården: Ellinor kontaktar Svensk villaservice och försöker lösa ärendet med
bänkmålningen som reklamerats tidigare. Begär samtidigt in offert för häcktrimning och målning av

lekplatsen samt bokar in en tid för genomgång av stenplattor som ”satt sig”.
Johan ser till att farthindrande krukor köps in till gårdarna.
John har sett till att lekparken fått en ny hel gunga.

Välkomstbrev. Nonny och Ellinor ser över det gamla och uppdaterar informationen. Vi pratade om
att det vore trevligast att styrelsemedlemmar på respektive gård välkomnar nya medlemmar
personligen, bl a med ett välkomstbrev.

Föreningens mejl. Andreas har huvudansvar för den och tar hjälp av oss andra vid behov.

Nyckelhantering. John kommer att skaffa en box med lösenord där den allmänna nyckeln till gården
kan förvaras, och enkelt nås vid behov.

Ny hemsida. Gamla hemsidan fungerar dåligt och det är dags för en uppdatering. Andreas säger upp
den gamla, Magnus kollar upp flytt av domännamn och Nonny och Magnus kollar nya förslag, bl a
Squarespace.

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Ellinor Ölander

