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Mötets öppnande
Bo S öppnade mötet.
Föregående protokoll
Inga anmärkningar från föregående protokoll.
Inkomna mejl, post, information
Föreningsstämma 2022
Styrelsen har startat förberedelserna för stämman. Föreslaget datum för stämman den 23 mars.
I första hand önskas den hållas fysiskt, men om pandemiläget fortsätter, så kommer den att hållas på samma
sätt som de 2 tidigare åren.
Ett första förslag på årsberättelsen granskades.
Samtliga styrelsemedlemmar kan tänkas sitta kvar.
Valberedningen startas upp.
Övriga/nya frågor
 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.
Vattenmätarbyten
Då våra mätare i området börjar komma upp i åren, och ett par redan har bytts ut, har styrelsen börjat undersöka
om ett byte i alla hus ska utföras, då vattenmätaren ingår i anläggningsbeslutet i föreningen. Ett par förslag har
inkommit, och prisuppgifter har efterfrågats. Ett förslag är att installera digitala mätare som skickar upp
informationen så slipper man rapportera mätarställningen. En annan fördel med dessa är att de även kan larma
om en onormal förbrukning upptäcks, t.ex. vid vattenläcka. I samband med bytet är det också tänkt att konsolen
med kranarna vid vattenmätaren byts ut, då de kan börja läcka. Frågan kommer att beredas och presenteras på
kommande stämma i mars månad.
Den sista offerten på digitala mätare väntas inom kort. Därefter tar styrelsen beslut i frågan om det ska
presenteras som en proposition på stämman. När det gäller ”ägandefrågan” om konsolerna i fastigheten, så är
dessa fastighetsägares. Om dessa behöver bytas, så får kostnaden belasta densamma.
Nästa möte
8 februari hos Ulf alternativt via Teams
Mötet avslutades.
Vid protokollet
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