
Styrelsemöte 2013-06-19

Nåirvarande: Robert Rasmussen, Mikael Källsvik, Therdse Johansson, Mattias Knutsson

Blomlådor - Vi har fortfarande problem med hastigheten på vissa delar av området.
Boende i området har önskat en extra blomlåda som ftirsök att minska hastigheten.
Den bör placeras utanftir Bratteklevsvägen 14-18.
Mattias bestiiller en blomlåda och Ther6se informerar om att det iir på gang!

Sista asfelteringen efter regnovädret 20ll - Mattias har pratat med Mårten på
Grimsrud, igen, och fuägatvarftir de inte kommer. Mårten trodde att Skanska redan
hade varit håir och skall ta tag i det igen. Prel. Kommer deY.27.

Checkkrediten ftir pengat,rtatill asfalteringen iir ftirlåingd till 31/8-13. Då borde vi ha
ffitt in alla fakturorna ftir lagningen av vägen.

Årsavgiften * Det ?ir fortfarande några som inte har betalat. IVlattias skall ftirsöka fä in
pengama.

Locket på den övre brunnen börjar bli dåligt, plus att det åir fiir lätt - barnen klarar
av att lyfta av det.
Jerry kollar efter ett annat, tyngre lock. Robert har pratatmed Jerry om detta.

Vi behöver ftirslag till ny årsavgift till årsmötet. Mattias kollar igenom ekonomin till
niista möte.

Årsmötet blir den 18/8-13 klockan l0:00. Vi f,ir kolla upp om vi kan låna lokalen på
Lagunen.
Robert ber Marie att göra en kallelse och lägger i postlådorna till de som åir åretrunt-
boende och postar till de som inte bor hiir fast. Theröse uppdaterar på FB-gruppen.
Mattias, Mikael o Marie skall avgå. De som iir intresserade skall anmäla sitt intresse!

Vi pratar om fiireningens "grönytor", vem åir det som sköter dem?
De som bor nåira en sådan yta skall hjiilpa till att sköta dem.

Brunnarna behöver spolas. Det fir vi göra till hösten.

Robert ringer till Pelle och kollar av läget infiir de nya tomterna nu niir planen börjar
bli klar.

Nåista möte blir den 417 kl. 18:00
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