Protokoll från styrelsemöte 3 i samfälligheten Bokbindaren

Tid: Onsdag den 22 nov 2017, klockan 19:00
Plats: Buntmakarvägen 53

1. Thomas Rehn öppnar mötet
2. Dagordningen godkändes
3. Ordförande till mötet valdes Thomas Rhen och sekreterare Ronni Vukanac
4. Föregående protokoll gicks igenom.
5. Beslut om arbetsordning för styrelsen
Ordförande: Thomas Rhen
Sekreterare: Ronni Vukanac
Kassör och medlemsförteckning: Lotta Nordström
Kabel-TV ansvarig: Lotta Nordström tar över efter Ola Holmarker
Städansvarig: Fredrik Berghagen
Kontaktperson felanmälan och anläggningslogg: Mats Sigemo
Snöröjning: Unn Tafjord
Soprum: Stefan Castemo
Hemsidan ”Vi i Bokbindaren”: Johan Modén

6. Firmateckning
Firmatecknare för GA:1 Bokbindaren är Lotta Nordström (kassör) och Thomas Rehn
(ordförande) var och en för sig. Firmatecknare för GA:2 Antennföreningen är Lotta
Nordström.
7. Uppföljning av städdag
Vi tackar er alla som var med för en bra insats under höst städdagen. Vi ser framemot att
träffa er alla på vår städdagen den 14 april 2018.
8. Inkommande post
Inkommen faktura för webbhotellet.
9. Kommande mötesdagar, inkl. städdagar
Möte 4: 8 februari hos Unn Tafjord 47:an
Möte 5: 22 mars hos Stefan Castemo 93:an
Årsstämma: 26 april 2018
Städledarmöte Vår: 19 mars
Städdag Vår: 14 april

10. Övriga frågor
a. Styrelsen ser över att skapa en sida för Bokbindaren på facebook. Detta blir ett
komplement till nuvarande hemsida. Vi vill att alla mailar till moden.johan@gmail.com
sina mail adresser så kommer Johan att lägga till er i gruppen.
b. Styrelsen kollar över armaturerna på förråden hur dom kan reflektera ljuset mera.
c. Styrelsen har tagit beslut att byta ut armaturerna på våra lyktstolpar samt soprummet.
d. Elfrågan att förbereda garagen för att kunna ladda elbilar fortgår och styrelsen jobbar
vidare för att se möjligheten och vad det kommer kosta att få fram en wallbox till dom
som vill ha.
e. Frågan lyftes upp om vi ska eventuellt ta in ett parkeringsbolag för att få bukt med
obehöriga som ställer sig på våran gästparkering samt att man inte ändvänder
garageplatserna. Frågan diskuterades och beslut togs att se över vad det kostar att ta in
ett parkeringsbolag.
f. Styrelsen ser över vad det kostar för att måla om bilrutorna på gästparkeringen. För att
få mer tydliga bilrutor.
g. Förslag till att byta staket vid svarta plan samt att plinta till vårstädningen.
h. Parkgruppen har kollat med kommunen om dom kan bistå att byta ut sanden i lekparken
då många förskolor nyttar våran lekpark, men tyvärr fick vi nej från kommunen. Men vi
ser över att byta ut den själva till våren.

11. Uppmaning
Vi ber all att kolla en extra gång när ni stänger garageportarna att dom verkligen går i lås. Just
nu rör sig obehöriga personer i området som går och känner om portarna är låsta.

12. Mötets avslutandes av Thomas Rehn

Justeras:

__________________________
Thomas Rehn, Ordförande

___________________________
Ronni Vukanac, Sekreterare

