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Protokoll fiirt vid styrelsesammantriidemed rundvandring 2007-05-07
Niirvarande:Styrelsen:Bengt Wahlberg,Kenth Dag6rus,AndersNystrom, Birgitta Wright,
HAkanPalm. HAkanJalddn
Under rundvandringeniiven PeterAnderssonoch Nils Jonsson
Kontaktm2in(underrundvandringen):Markko Krikkola (Vitriskan), Per Andersson(t.f. i
Tony Wilhelmsson(Firtickan), Patrik Steen(Stensoppen)
Smcirsoppen).
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OrdforandeBengt Wahlbergdppnadesammantriidetoch dagordningen
faststiilldes.
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Genomgdng efter rundvandring
(stirskildaanteckningarfordesav sekreteraren
m.fl.).
Omridet ser med ffi undantaemvcket fint ut.
Lekplatser
med avseendepi placeringav
Atstiltigt uppffller inte siikerhetskraven
utrustning.underlagetsbeskaffenhetm.m.
Flera gungstiillningariir i icke godtagbartskick. I nigra akuta fall saknasnigon
bult och mutter - &tgardassnarast.Allmiint vamasftir att triistiillningar,som gir
ner i marken kan vara pi viig att ruttna utan att man ser det.
Enligt en offert skulle en total upprustningav alla vira lekplatserkosta ca.
640 000 kronor.
LekplatsernamAsteitgiirdas, men itgiirderna m6stespridasover tid av
ett forslagtill "Lekplatsplan"lor
ekonomiskaskiil. Kenth Dageruspresenterade
successivaitgarder under ett antal ir. Enklare itgarder kan gdrasav oss boende
- ersiittningav vagnsbultar,provgriivningetc.
Beslut:Vi arbetari huvudsakenligt den loreslagnalekplatsplanen.Givetvis
prioriterasallvarli garestikerhetsbrister.
Borttagningav triid
Diir de boendeiir overensom att ta bort trlid kan dettagoras.De flesta aktuella
triid, utom ett par storretriid kan tas ned av niirboende,ev. med assistansav
nigon motorsigsiigandestyrelsemedlem.Stubbfriisningkan bestdllas
gemensamtsenare.
Radgarageoch plank
Styrelsenuppmanarkvarterenatt mAlaoch byta virke vid behov. Samftilligheten
betalarmaterialoch de berordaboendestir {tir arbetet.
Radgaragepi Vitriskan
Takpappbehoveroch skall byas.
Stoppi avrinning frAn stuprtirpi radgaragevid Firticksgatan95.
Dagvattenrinner in i garagevid Firticksgatan85.
Smiirrearbetenenligt ovan organiserasav och inom styrelsen.
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Ovrigt
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Soprummen
Beslut: Styrelsenbemyndigarkasscirenatt ta upp l6n ftjr att tiicka kostnadenfor
projektet- 1.085mkr plus moms. Linet ltiggsupp pi tio 6r.
Byggstarti augusti.Klart l5 oktober.Kontrakt uppriittasmed Byggfirma Ake
LindstromAB.
Forr2ittningsbeslut
Zirtaget och kommer snarasttill foreningen.Kostnadlor
florriittningenblev 56 000 kronor, som fordelaspi berorda
gemensamhetsanliiggningar.
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Kabel-TV m.m.
Fdniittningeniir iiven hiir klar. Arsstiimmanuppdrogat styrelsenatt undersoka
marknadenoch eventuelltgora en gemensamupphandlingav TV alternati'vtTV.
telefoni och bredband.Eventuellupphandlingoch nytt ar.talkommer att giilla
frin 1 november2007.Nuvarandetillftilliga samarbetemellan samf;illigheten
och Tele2Vision iir uppsagttill dess.(Tele2Visionkan lorstAsvara en av flera
ttinkbarapartnersi fortstittningen.)
Styrelsenbeslutari dennafriga endastfiir de medlemmar,som frivilligt gir
med. Intresseanmiilan
kommer att tas upp i borjan av hd,sten.
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Under sommarenssemestertiderbevakasundercentralenalternerandeav Bengt
Wahlberg,Torbjorn Noren och H6kan Jalden.
Mdtet avslutades.Niista ordinariestyrelsemdteiiger rum den 27 augusti.
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