PROTOKOLL | Styrelsemöte
Äppelträdgårdens Samfällighetsförening
Stormansgränd 10, 191014

Närvarande: Andreas de Haan, Ellinor Ölander, Nonny Davidsson, Jens Hagman, Mumlan Nyhlin,
Gabriella Kiluk och Johan Eed.

1. Nonny Davidsson, mötets ordförande, öppnade mötet
2. Sekreterare: Andreas de Haan
3. Justerare: Nonny Davidsson
4. Föregående mötes protokoll gicks igenom
5. Protokoll från extrastämman gicks igenom
6. Innehållet från höstbrevet gicks igenom för att säkerställa att vi gör det vi har lovat
7. Trädgård
a. bra uppslutning på städdagen / bra effekt av åtgärder
b. inventering av gemensam snöröjningsverktyg ska genomföras
c. Hillbillies rekommenderar att se över aroniabusken vid lilla garaget och
ölandstoken vid lekplatsen till våren
8. Information
a. nyhetsbrev verkar vara uppskattat och vi kommer att fortsätta att använda oss av
den kanalen
b. nytt mötesschema för styrelsen skapas av Nonny
9.

Ekonomi
a. ekonomin ser bra ut
b. sophämtning och it/bredband bättre utfall än budget
c. målning av lekpark är betald med likvida medel
d. arbete med plattsättning / Leja kommer också att kunna betalas med likvida
medel
e. ekonomi / admin ska konkurrensutsättas för att se om vi kan minska våra
kostnader

10. Status Elbilsgruppen

a. nätleverantörer kontaktade
b. juridik / anläggningsbeslut undersöks för potentiella lösningar
11. · Status Underhåll (målning, stenplattsläggning, vatteninträngning, felanmälningar,
belysning)
a. Leja / stenplattsläggning – väntar på offert, uppskattningsvis 7-8 dagars jobb /
60kkr
b. Leja / vatteninträngning – besök på plats planerat
c. inventering belysning gjord och inköp av lampor skall göras
d. diskutera underhållsplan i nästa möte
12. · Uppföljning säkerhetskontroll
a. koordinering av inköp av skyddsutrustning kommer att göras
13. · Arbetsfördelning styrelsen
a. Nonny fördelar arbetsuppgifter
14. · Ny revisor
a. Ny revisor rekryterad, Henrik Kleist, SG 1
15. · Övrigt
a. Hur ser vår försäkring ut? Vi ska utvärdera Trygg Hansa och se över offert från
Villaägarna
b. Vem äger fibret för samfälligheten? Det gör vi. Kan vi sälja den?
16.

Mötet avslutas

Sekreterare
Andreas de Haan

Justerare
Nonny Davidsson

