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Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag de 11 september 2019 kl. 20.00-21.30 på
Söravägen 57.
Närvarande Peter Wunder, Hans Ragert, Anette Blomgren, Carita Ekblom, Marie Jerbrant,
Charlotte Stridbeck Bolin, samt Sven-Erik Svensson.
1. Mötets öppnande
Hans öppnade dagens möte och passade på att tacka Peter för gästfriheten.
2. Föregående protokoll
Protokollet har varit anslaget på våra anslagstavlor och upplagt på hemsidan.
Hans meddelar att om det är någon som har problem med sin digitala tv-mottagning,
så vill han att man tar kontakt med honom, så tar han förnyad kontakt med Telenor.
3. Ekonomi och underhåll
Charlotte meddelar att hon just nu håller på att kolla inbetalningarna av
kvartalsavgiften med förfallodag den sista augusti.
Transaktionskontots saldo dagens datum är 926 489 kr. Ett antal större fakturor skall
betalas i närtid. Det gäller utbytet av vattenserviser, utbytet till ledarmatur på våra
infartsbelysningar, utbyte av byggtimmer och nyplantering av växter, samt
återhamling av träd i område B.
Vi förfrågan hos Kronofogden har man där inte kunnat lämna något besked
beträffande vårt inlämnade ärende.
Genomgången av halvårsredovisning har återlämnats från Ekonomihuset och den
visar på ett positivt resultat.
När det gäller sommarunderhållet i övrigt, så meddelar Peter att vår sommararbetskraft Melvin Hedlund har skött gräsklippning och rensning av rabatter på ett
föredömligt sätt. Berga Trädgård kommer att ansa häckar i området under hösten.
4. Inkomna ärenden
Lotta Holmgren har inkommit med en skrivelse angående behov av förändrat
regelverk för våra parkeringsplatser.
Styrelsen arbetar med frågorna, för att ta fram ett förslag till ordinarie Stämma våren
2020.
Några påpekanden kan omgående åtgärdas av boende i vår samfällighet.
Innehar man flera fordon underlättar det om man parkerar ett fordon i garaget man
disponerar.
Man skall naturligtvis inte parkera sitt fordon, så att grannen får svårt att köra in i sitt
garage. Det är grannsamverkan.

Ordföranden Hans Ragert har vidare besvarat inkommen skrivelse angående problem
med granne som låter växtlighet välla in över frågeställarens fastighet. Vederbörande
har underrättats om rätten att ta bort den växtlighet som växer in på den egna
tomten.
5. Övriga frågor
Höst-städningen sker lördagen den 19 oktober.
Hans föreslår att gemensam fika och korvgrillning i Parken i område C.
Områdesvärdarna ser till att handla för sitt område.
Områdesvärdarna anvisar arbetsuppgifter för sitt område.
När det gäller sophanteringen nu när vi får tömning bara en gång i veckan,så skickar
vi en vädjan om att man inte lägger så mycket i de bruna påsarna för
matavfallshantering och att man försluter påsarna ordentligt. Har man blöta
matrester är det bra om man lägger det i ytterligare en påse. Påsarna är gratis.
OBS. Inga plastpåsar i de bruna kärlen!
6. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 16 oktober kl. 19.00 på Söravägen 139.
7. Mötets avslutning
Hans tackade mötesdeltagarna och avslutade därefter dagens möte.

Åkersberga den 11 september 2019.
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