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Närvarande: Bertil F, Staffan L, Ingolf T, Fredrik L, Ingvar J, Margareta J
Frånvarande: Lena S

Kassa
Margareta redogör för kassan.

Nya medlemmar
Kim Almqvist och Anna Larsson har köpt lägenhet nr 17 av Arne Begström.
Beräknad inflyttning: 1 december 2010.
Vi hälsar dem välkomna i föreningen och hoppas att de ska trivas hos oss.

Vattenskada hos Mårten
Den 26 juli blev det en vattenskada hos Mårten. Föreningens försäkringsbolag
täcker inte denna skada. I detta fall täcker föreningen en del av Mårtens kostnader.
Styrelsen uppmanar alla att titta på golvmattan kring golvbrunnarna i badrummen
(3 stycken golvbrunnar) så att det inte har bildats bubblor där omkring.
Det kan vara praktiskt vid skada att man har samma försäkringsbolag som BRF Staren för att undvika
krångel vid gränsdragningar. BRF Staren har Länsförsäkringar!

Städdagen
Den 18 september har vi städdag. Kallelse kommer mycket snart i brevlådan.
Vid årets städdag ska vi göra följande:
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Ersätta döda plantor i häckarna.
Ansning av rabatter och gemensamma ytor.
Justera garagedörrar och skruva på gummikant
Svetsa Wåges garageport
Rensa i djungeln vid hus 1 och 2
Tvätta hus 4 uppe öster.
Måla garage 2 gavlar och långsida bakre garage
Översyn och justering av lekplats
Ta bort träd vid hus 4
Minska och klippa ner häck vid lekplats
Lägga ny täckbark på häckar, även utsidan av staketet vid cykelbanan.
Kafferast/grillning vid kl. 12
Styrelsen tar hand om fest

Pris på plåt
Ingvar tar reda på pris på plåt för skydd mot droppet på våra balkonger.

Parkering utmed muren
Styrelsen vill uppmana alla som parkerar utefter muren vid hus 1 och 2 att göra det
rättvänt. Kör din bil och vänd vid vändplanen. Anledning? Det är lättare att parkera bilen
nära muren då vilket gör att framkomligheten och säkerheten på gatan blir bättre.

Nästa möte
Måndagen den 18 oktober 2010 kl. 18.30 hos Ingvar på 2K!
Vid protokollet
…………………………........

Justeras
…………………………........

Staffan Lindqvist, sekreterare

Bertil Fagerström, ordförande

