Flottbrovägens samfällighetsförening
org.nr 716416-8515

Protokoll Styrelsesammanträde nr 314 i
Flottbrovägens Samfällighetsförening
Tid: tisdagen den 8/5 2018 kl. 19.00
Plats: Hos Linnea Arvfors Ö21
Närvarande: Ylva Berglund ASV 83, Sofie Frisk ASV 97, Per Franzén Ö 69, Annie Öhman
Ö87, Linnea Arvfors Ö21, Lennart Axhamn Ö9

1. Uppföljning av formalia kring bildandet av nya styrelsen
•
•
•

Lantmäteriet - inskickat
SBAB - inskickat
Nordea – brukar höra av sig till hösten

2. Eventuella punkter att behandla från stämman den 22/3
2018
Parkering Ardennern: Medlemmar parkerar olämpligt, bland annat på gångvägar.
Styrelsen kontaktar berörda. Det kommer även en skrivelse i våra kanaler avseende
parkering i allmänhet.

3. Kassörsfrågor
•
•
•

Inbetalningar för april 2018, några har inte betalat. Kassör kontrollerar en gång till och
lämnar påminnelse till dem.
Distribution av inbetalningskort för juliinbetalningen – ingen har opponerat sig mot
sina inbetalningar i år. Dessa kommer att distribueras snart.
Övriga kassörsfrågor – räkning från bredbandsbolaget har kommit.

4. Planering inför sommaren 2018
•
•

Avstängning av värmecirkulation i undercentral sker idag 8/5.
Planering av semesterperioden

5. Undercentralen
•
•
•
•
•
•

Ansvarig april-maj
Linnea
Ansvarig Juni-juli
Rullande via Styrelsens messenger-grupp
Ansvarig augusti-september
Sofie
Ansvarig oktober-november
Majda
Ansvarig december-januari 2019
Annie
Ansvarig februari-mars 2019
Ylva
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6. Övriga frågor
•
•
•
•
•

Asfaltering av parkeringen på Östergården Nedre ska ske. Ytan är ca 200 m2.
Styrelsen ska ta in minst två offerter på detta.
Snöröjningen har varit förhållandevis bra i år, bortsett från stor mängd sand. Styrelsen
anser att HSB/Bite ska få fortsätta även nästa säsong, förutsett att de flesta andra
föreningar stannar kvar i avtalet
Vattentrycket på varmvattnet har blivit mycket dåligt för några fastighetsägare. Detta
ska undersökas bland annat i undercentralen.
Råttfällor – NoMore ha inte svarat ännu, ordförande ringer igen och ber om förnyad
offert med flera alternativ utöver gift. Råttfällorna är i första hand till för att skydda
bredbandsinstallationerna.
Ersättningen för mätgrupper har fördröjts då alla underlag inte har mottagits. Dessa är
på ingång och ersättningen betalas ut snarast.

7. Bredbandsbolaget
•

Bredbandsbolaget måste komma med ett förslag snarast. Styrelsen ska kontakta
kontaktpersonen på Bredbandsbolaget och ligga på för att detta ska om installeras i
rörgropen för ÖV 75-89.

8. Datum för kommande möten
Styrelsemöte 19/6 kl 19.00 hos Ylva ASV 83
Styrelsemöte 21/8 kl 19.00 hos Sofie ASV 97

Mötet avslutas 20:00
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