Protokoll 3-2018
Ordinarie Styrelsemöte
Tisdagen den 20 mars 2018
Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv

Närvarande
Ordinarie
Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande
Tina Nyth Persson (TNP)
Annika Östensson (AÖ)
Olof Lewin (OL)
Suppleanter
Lars Malmgren (LM)
Bodil Ekstrand (BE)
Katarina Vallström (KV)
Adjungerad ledamot
Arly Jakobsen (AJ)

Frånvarande
Mattias Anderström (MA)
Kenneth Åman (KÅ)
Liban Wehlie (LW)
Lars Göran Algelid (LGA)

Omfattning § 1-10
§ 1 Öppnande
LEO öppnar mötet och hälsar välkommen.
§ 2 Justerare
KV utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.
§ 3 Föregående protokoll (2-2018)

Protokollet har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen.
Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.
§ 4 Rapporter/skrivelser
 Styrelsen har mottagit skrivelse önskemål angående om extra p-plats.
Styrelsen beslutar att följa de regler som sedan tidigare beslutats.
Regeln är i korthet att lediga p-platser eller p-kort förmedlas på vår hemsida och det
är ”först till kvarn” som gäller. Dessutom poängteras att alla extraplatser kan, med
omedelbar verkan, återkallas (läs mer på vår hemsida).
 Det har framkommit önskemål om förbud för barn att spelar boll mellan Brf Fridhems
fastigheter och radhusen söder.
Styrelsen beslutar att inte införa några sådana förbud.
§ 5 Ekonomi
 HSB, genom Caroline Herrmansson, pressenterar 2017 års bokslut för LEO och AJ den
4 april. På vårt nästa möte den 17 april skall bokslutet för 2017 godkännas och
undertecknas av hela styrelsen.
§ 6 Styrelsens arbetsuppgifter
Grönområden (Lars Göran Algelid, Mattias Anderström)
Planteringar (Bodil Ekstrand, Annika Östensson)
 BE och AÖ tar fram blomsterförslag till våra krukor vid vändplatserna och vid
lekplatserna.
Lekplatser (Tina Nyth Persson, Kattis Vallström)
 TNP har kontaktat vår entreprenör BTLe gällande brister på ”Allaktivitetsytan”. AJ
kollar om åtgärderna är utförda.
 Trappan på lekplatsen mellan radhusen i norra området byts.
Parkerings och gångytor (Lars Malmgren, Olof Lewin)
Allmän ordning (Arly Jakobsen, Lars Erik Olofsson, Liban Wehlie, Kenneth Åman)
 Bortsett från halkbekämpningen är det i det stora hela bra.
§ 7 Arbeten (utförda, pågående, kommande)
 Föreningen har beviljats bygglov för utökning av p-yta i område söder
 Styrelsen hade vissa klagomål på halkbekämpningen den senaste månaden.
Det är framför allt viktigt att trappor och branta gångstigar hålls fria från is.
Förvaltningen informerar BTLe detta.
 Bmeters kommer att montera antennerna för fjärravläsning av vatten och
värmemätarna under v. 12-13.
§ 8 Övriga frågor
 LEO redovisade tidplanen inför årsmötet.
 Containern kommer att finnas på ordinarie plats fr.o.m. 29 mars t.o.m. den 16 april
och den kommer att tömmas vid behov under perioden.
 Beslutades att LEO inhandlar smörgåstårta och dricka till vår träff med
radhusrepresentanterna.
§ 9 Kommande möten
 2018 04 17 Styrelsemöte 4-2017





2018 04 26 Träff med radhusrepresentanterna på Tvetgatan 199
2018 05 24 Årsstämma på Kvarnkullen
2018 05 24 Styrelsemöte 5-2017, konstituerande möte direkt efter årsstämman
(samtliga möten börjar kl. 18,00)

§ 10 Avslutning
Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse.
Vid protokollet
……………………………………………….
Arly Jakobsen

Justeras
……………………………………………….

………………………………………

Lars Erik Olofsson

Katarina Vallsröm

