Styrelseprotokoll för Ekeby Samfällighetsförening
Datum och tid: tisdagen den 21 Maj 2019 kl. 18:00
Mötesnummer: 2019-7
Närvarande: Markus Silén, Lars Åsberg, Peter Lindgren, Jonatan Skyllberg
Mötesordning:
1.

Sammanträdets öppnande:
Ordförande hälsar välkommen.

2.

Formalia:
Frågan om sammanträdet utlysts på rätt sätt: Ja.
Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställs.
Val av protokolljusterare: Lars Åsberg

3.

Genomgång av föregående protokoll:
Peter läser upp föregående protokoll.

4.

Genomgång av styrelseledamöternas uppgifter:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Boka besiktning av en oberoende besiktningsman för att säkerställa garageinstallationen. På gång av Lars
Köpa in extra fjärkontroll till garageportar för försäljning mm. Samt lägga upp kontaktnummer på
hemsidan. Lars beställer och Sofie lägger upp numret på Dada El och Port 0704150838 Johan eller 070433 7379
En dokument med kontaktuppgifter till leverantörer läggs låst på hemsidan. Peter
En VA-karta/ritning över samfällighetens område skall tas fram samt instruktioner om samfällighetens
ansvarsområden. Kontakta Roslagsvatten —Jonatan och Peter. Förutsättningarna för ett avtal med ett
VA företag med jourtjänst skall undersökas. OCAB kontaktad som jämförelse.Äger Roslagsvatten eller
Samfäl ligheten rören fram till tomtgränserna.
Besök av arkivet. Digitalisera avtalen
Lagning av lampa utanför 117 samt 55’an —Jonatan kontaktat ljus och kraft. Skall ordnas.
Vi skall bjuda in snöröjningsfirman för en genomgång och feedback. Jonatan kontaktar dem. Bjuds in till
nästa möte.
Elektronisk fakturering a utogiro samfällighetsavgiften. Markus
-

Sofia kontrollerar med Ownit att bredbandshastigheten är ok nu efter slutlig reparation.
Rundvandring i Augusti av styrelsen för kontroll av reparationsbehovet på garagen och asfalt.

lnkomna skrivelser från medlemmar och motioner:
-

Göra i ordning garagen på 6-7. Kostnad ca. 5000kr. Avvakta behovet efter rundvandring.

Ekeby
Styrelseprotokoll för Ekeby Samfällighetsförening
Gård 1 lekställning behöver målas om. 600kr. godkännes av styrelsen.
-

6.

Ekonomiska rapporter:
-

Inga avvikelser har rapporterats.

-

Markus talar med 1 person som inte betalat avgiften i tid.

-

7.

Lotta skall bjudas in att närvara på möte via Video för att presentera den finansiella situationen samt
underhålispianen.

Övrigt:
Bredbandsavgrävningen:
-

Ta fram karta från CLS över var fibern ligger på området. Kontrollera så ledningarna finns med i
ledningskollen Sofia och Markus
—

-

Be Ownit att ta vår kvarvarande kostnad på ca. 9000kr

-

Städdagen fungerade bra.

-

Rusta upp föreningslokalen 20.000kr. Gemensamma aktiviteter som bastu, se matcher, pingis Sofia
-

-

-

8.

Jonatan kollar upp kvarterspärmen och att föra över den till hemsidan.
Höstgrillning

—

bjuda in alla medlemmarna till lite trevligt sällskap.

Nästa möte:
2019-06-12 kl. 18:00 Kvarterslokalen 151

Peter Lindgren
Sekreterare

Markus Silén
Ordförande

Lars Åsberg
Justerare

