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Mötets öppnande
Bo S öppnade mötet.
Föregående protokoll
Inga anmärkningar från föregående protokoll.
Inkomna mejl, post, information
 Uppdaterad information om Grannsamverkan upplagt på hemsidan, samt skickats ut.
 Nya ägarna på nr 55 har hälsats välkomna med ett besök av styrelsen.
Övriga/nya frågor
 Kommande förbättringar:
o Panelbyte nedre soprum (planeras till vårstäddagen)
o Målning nedre soprum (planeras till vårstäddagen).
 Utförda förbättringar:
o Byte av de återstående trädörrarna på soprummen.
o Nocktätning på soprummen.
o Rörelsedetektor bandyplan.
 Dränering
o Styrelsen har uppmärksammat att det rinner stora mängder med vatten från Gerrebacka, och kontakt
med kommunen kommer att ske. Kontakt med kommunen har inte lyckats ännu.
Höststäddag, 17 oktober
Styrelsen gick igenom höststäddagen och har beslutat om vissa förändringar, då det blev lite dålig stämning när vissa personer
inte fick tillräckligt med mat i deras tycke, och att man inte anmält att man önskade vegetarisk kost. Det var inte trevligt för
grillpersonalen att få kritik för detta. Även att bjuda in sina kompisar till mat är inte heller ok.
 Matkuponger kommer att köpas in som berättigar till en 150grams hamburgare eller en vegetarisk kost.
 Max 2 hamburgare/vegetariskt alternativ per person, dvs 2 matkuponger.
 Endast de boende i området får mat, inte kompisar och besökande.
 Föranmälan om närvaro på städdagen, eller önskad extra uppgift ska göras via hemsidan.
 Ändrad hantering av närvaron för att undvika felaktig balansering.
 Ett förslag om att ha en skräpplockningstävling för alla barn på städdagen togs emot positivt av styrelsen.
 Då häckklippningen varje höst tar stora resurser, överväger styrelsen att öka intervallet till vartannat år på
vissa områden.
 Utbetalning av resterande städdeposition kommer att ske på sista kvartalet till de som var med på
höststäddagen, inklusive de som utförde sina extra uppgifter.
Nästa möte
16 november hos Tore
Mötet avslutades.
Vid protokollet
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