Referat från styrelsemöte 9 nov 2015
Mötet inriktade sig på följande huvudfrågor
- Avtal avseende KabelTV
- Snöröjning och halkbekämpning av P-platser, gångar och gränder
- Grönyteskötsel
- Fortsatt asfaltering mm
- Valberedning inför årsstämman 2016
Avtal avseende kabelTV
Kassören orienterade om det nyligen slutna avtalet med ComHem avseende TV. Dom sköter
nätet, levererar ett basutbud av kanaler (f n 14 st), övergår till digital överföring vilket
medför att varje hushåll får en digitalbox från ComHem. Kostnaden blir cirka 100 kr/månad
och hushåll vilket är betydligt billigare än hittills. ComHem kommer att göra besök hos varje
fastighet och berätta hur det hela kommer att fungera.
Snöröjning och halkbekämpning
Vi har beslutat att förlänga det avtal vi hade sistlidna vinter med ytterligare ett år, till
oförändrad kostnad. Alternativet hade varit ett treårsavtal till fast årspris (190 000 kr/år).
Förra vinterns insatser kostade 130 000 kr så vi får hoppas på ännu en snöfattig vinter.
Grönyteskötsel
Ordföranden kommer att gå runt i området och utforma ett förslag till vilken skötsel vi ska
upphandla för 2016. Detta förslag remitteras innan upphandling sätts igång. Tonvikten
kommer att ligga på tyngre åtgärder som ligger utanför det som kan förväntas utföras vid
vår- respektive höststädning.
Fortsatt asfaltering mm
Återstående asfalteringsåtgärder (vägar, gångar och gränder) omfattar mer än 2100 kvm, d v
s en väldigt stor yta. Vi har dessutom konstaterat följande
- Kablarna till utomhusbelysningen i området börjar bli ankomna och kan behöva bytas
ut inom ett par år
- Det finns önskemål om komplettering av belysningen på några platser inom området
- Vi bör investera i rör för kommande utbyggnad av fiber i området i samband med att
man ändå gräver och asfalterar.
Styrelsen beslöt därför att påbörja en förstudie avseende att göra alla tre sakerna i ett
sammanhang för att minimera kostnader samt obehag för medlemmarna. Styrelsen avser
återkomma i frågan.
Valberedning inför årsstämman 2016
Vi har fortfarande problem med att få till en fungerande valberedning. Det saknas en
ledamot som är beredd att hjälpa Willy Wagner och Peter Sauer att få fram förslag till
styrelse fr o m årsstämman 2016. Kan du tänka dig att ställa upp för denna engångsinsats –
tag kontakt med ordföranden!

