Lotskaptenens Samfällighetsförening
Styrelsemöte 2019-08-22
Plats
Hos Magnus Fransson, BB33
Närvarande
Henrik Hallenborg
Magnus Fransson
Mats Varvne
Åsa Giselmo

1. Val av ordförande och sekreterare
Henrik Hallenborg valdes till mötets ordförande och Åsa Giselmo valdes till mötets
sekreterare.
2. Överlämningar
Åsa Giselmo redogör för att hon har skickat in ändringsanmälan till lantmäteriet och fått
bekräftat därifrån att den snart kommer att registreras. Hon har ännu inte lagt ut protokollen
på hemsida, men ska göra det.
3. Ekonomisk status.
Magnus Fransson redogör för det ekonomiska läget. Det konstateras att den löpande
ekonomin följer budget samt att föreningen drabbats av en extra kostnad på ca 700 kr med
anledning av att hemsidan blev hackad i somras. Magnus Fransson löste problemet genom
att köpa en tjänst av leverantören av hemsidan. Den extra kostnaden ryms inom budget.
4. Övriga frågor
Rengöring av sopkärl
Henrik Hallenborg berättat att rengöring av sopkärlen är på gång. Det har blivit något
försenat eftersom bolaget som rengör måste ha tillgång till sophämtningschemat, vilket varit
svårt att få fram.
Felparkerade bilar
I somras stod en bil felparkerad på norra gatan. Föraren vägrade att flytta sig trots tillsägelse.
För att fler inom styrelsen ska kunna bötfälla felparkerade bilar har både Mats Varvne och
Åsa Giselmo böteslappar numera. Om vi bötfäller en bil är det viktigt att komma ihåg att ta
foto på bilen.
Uppdatering av underhållsplanen
Henrik Hallenborg och Mats Varvne kommer att påbörja detta arbete senare i höst.

Ledningsplanen för området
Mats Varvne kommer att påbörja detta arbete senare i höst.
Trasig glödlampa
Föreningen har fått uppgift om att en lampa är trasig, men vid kontroll visade sig att alla
lampor fungerar.
Datum för styrelsemiddag
Flera datum diskuteras. Henrik Hallenborg åtar sig att kontrollera med övriga som är
inbjudna vilken dag som passar bäst och återkomma.
5. Nästa möte
21 november kl 19 hos Mats Varvne, BB57.

Vid protokollet:

Åsa Giselmo
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