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Närvarande
Sabine Olofsson
Louise Söderberg
Lill Efvergren

A. Formalia
Mötet öppnades
Till ordförande valdes Sabine Olofsson.
Sabine Olofsson utsågs till protokollförare.
Louise Söderberg och Lill Efvergren utsågs tilljusterare.
Dagordningengodkändes.

1.

2.
3.

Föregåendeprotokollsignerades.

B. Försäljninsar m m
lnga försäljningar.

1.
2.
3.

Lediga P-platser.
Plats nr 4 är ledig.
Andrahandsuthyrningar.
Lage Arenstedt har begärt förlängning av uthyrning t.o.m. 20151031.

C. Ekonomi

1.

Ekonomisk rapport
2015-08-31 var saldot på föreningens konto 201 763,49 SEK.

D. Fastighetsförvaltnins och renoveringar

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

E.

Ventilation - OVK Sabine kontaktar 1:orna att fixa det själva. Besiktning 2015-16.
Ventilation - OVK Sabine tar fram OVK-leverantörer.
Entrddörrar - installation klart, återstår efterjustering av låsanordning samt inoljning av trädörr
Diskussion avseende iordningsställande av de gamla soprummen,
Avloppsrör samt inkommande kallvattenrör skall ses över - Sabine har tagit kontakt med
Anders Karlsson om att komma förbioch titta.
Planera att ev. utföra fönsterrenovering under 2016.
Föreningensavloppsrör.
Sabine kontaktar firma för genomlysning av rören.

övrisa frågor

1.

Dörrknackning inför årsmötet för att få med intresserade till valberedningen

- Kommunen har inte återkommit, Lollo mailar dem igen.
Lampan på skolgården. Skolan har efter påringning från Jonas Hesse att vinkla den lite. Tyvärr
inte så mycket han hade önskat så han tar upp frågan med dem igen.

Trädfällning

2.
3.

Föreningsstämma den 25 november - Förvaltningsberättelse skall skrivas klart så att bokslutet
kan slutföras inför stämman.
Fastighetsskötare - Sabine har mailat Rådrum
Soline tar över Palette efter Markus.
Byte av portkod - lnfo på årsstämman och sedan får alla en lapp i brevinkastet med den nya

4.
5.
6.
7.

koden.

Höststädnin gblir 24 oktober k1.10-13. Lollo kollar upp om det går att beställa en container.
Sabine kollar upp ett kontinuerligt dunkande i väggen som dyker upp vid vissa tider.

8.
9.

F.

Administration

1.
2

lnkommen post.
Radonkoll, hur ofta? Kolla upp nör vi gjorde detsrst
lnkomna fakturor.
lnget att kommentera.

G. Datum och plats för nästa styrelsemöte
Nästa möte hålls hos Lollo Söderberg port 50, 3 tr, 2015-10-20 klockan 19:00.

H. Mötet avslutades

a'uInu
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Sabine Olofsson

