SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Protokoll Styrelsemöte nr 2 2020-10-14 kl. 18.45 i Simborgaren
Närvarande: Peter Santesson, Mattias Kregert, Patrik Hansson, Bertil Olin, Bengt Nylander, Charlie Ledin
Frånvarande: Jenny Karlsson
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande BN förklarar mötet öppnat
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes
§ 3. Val av justeringspersoner
Peter Santesson, Patrik Hansson
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Vi går igenom protokollet från föreg. möte.
§ 5. Ekonomisk rapport
Utan anmärkning
§ 6. Ekonomiska åtgärder
Utan anmärkning
§ 7. Stämmobeslut
Redaktör nyhetsbrev? - Punkten blir vilande tills intressent tillkännagivit sig
Skötsel av området. anlita utomstående… Styrelsen uppdrogs att. Punkten flyttas till §16
Parkeringsplatser. Styrelsen beaktar punkt 1 o 4 i det fortsatta arbetet. Punkten flyttas till §8.
Häggkulletorgets boende vill vara delaktiga i utformningen av torget. Punkten flyttas till §16
Sänkt hastighet på Häggkullevägen! Styrelsen utarbetar förslag. Punkten flyttas till §16
Egen fundering. UH och UO, sammanfaller dessa? olika ansvariga?
§ 8. Garage och parkering
- Garageport på Häggkullen krånglar. Styrelsen anlitar entreprenör för uppdraget.
- Garagerenovering
- Styrelsen ämnar att påbörja arbetet med upphandling efter årsskiftet
- Nya parkeringsplatser
- Upphandling pågår
§ 9. IT / Nätverk / TV
§ 10. Avtal
- Inväntar nytt reviderat avtal med IT-leverantör PH
- I samband med överklagat bygglov gällande parkeringsplatserna slöts ett avtal med överklagande
medlem . Överklagan drogs tillbaka och bygglovet är nu giltigt.
- Avtal för sophämtning via kassuner istället för soprum har påbörjats
§ 11. Sophantering
- Sopkassuner
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Samtliga 4 positioner ska ha grävts färdig v42. Efter det återstår asfaltering runt kassunerna
förhoppningsvis v.43
Datum för att börja använda kassunerna kommer så fort arbetet är färdigt och avtal för
sophämtning har förnyats.

§ 12. Vatten & Avlopp
- Inväntar beslut från försäkringsbolag gällande gränsdragning av ägarskap på ledningarna
- Rörfilmning/spolning av samfälld ledning
- Inväntar offerter
§ 13. Vägar och trottoarer
- Lagning av potthål. Pågår
§ 14. Belysning
- En del rörelsedetektorer på parkeringarna har slutat att fungera. Service på befintliga och eventuell
komplettering påbörjas snarast.
§ 15. Kvartersgårdarna
- Försäljning av Häggkullegården pågår
- Städmaterial behöver köpas in till Simborgaren. Stugvärd köper in och kompletterar.
§ 16. Grönytor och lekplatser
- JK skapar en grupp med medlemmar för att ta hand om denna punkt för att förbättra områdets grönytor,
torg och lekplatser.
- Skötsel av område, anlita entreprenör? - Tas upp nästa möte
- Hastighetsbegränsning i området
§ 17. Underhåll övrigt/diverse
- Underhållsplan under framtagande
§ 18. Grannsämja
- Trivselregler uppdateras
- Välkomstbrev uppdateras
§ 19. Städdagar
7/11
Kontaktpersonerna är informerade och förberedelser är påbörjade
§ 20. Övrigt
§ 21. Nästa styrelsemöte
● Nr: 3, 2020-11-11, kl. 18:45, Simborgaren.
Vid protokollet:

Justeras:

Peter Santesson
2020-10-29

Charlie Ledin

Orgnr 716416-9307

Peter Santesson (Dec 22, 2020 22:58 GMT+1)

Peter Santesson

Justeras:
Patrik Hansson

Patrik Hansson (Dec 23, 2020 06:05 GMT+1)

Patrik Hansson
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