Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården
Torsdagen den 8 september 2011 19.00 – 22.30
Enskededalen

Närvarande styrelseledamöter
Afsaneh Heidarian
Ann-Sofie Fredrikson
Bozena Hautaniemi
Daniel Sandberg
Sven-Åke Röst

Närvarande suppleanter
Anita Hale
Johan Martinsson
Ulrika Ljungberg

§ 1 Mötet öppnas
Afsaneh förklarar mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av agendan
Dagordningen godkännes
§ 3 Anmälan av protokollsjustering
Föregående protokoll justerat.
§ 4 Val av justerare
Afsaneh och Bozena väljs till protkolljusterare
§ 5 Ekonomisk status
Föreningen har överskridit budget vad gäller snöröjning och löpande underhåll.under året.
§ 6 Pågående upphandlingar
- Stefan Moberg från Trädfällarna ska gå igenom gårdens träd och buskar och komma med rapport om vad som är nödvändigt
att ta bort. Han kommer och informerar på städdagen om vilka träd som behöver tas bort och orsaken. Nya träd komer att
planteras i stället för de som måste tas bort.
- Offert kommer på lekutrustning.
- Vi väntar på offert från Nybergs Glas angående takförnstren.
- Arbetet med vattenskada Hedin/Aler fortskrider.
- Vi avvaktar offerter för ekonomisk och teknisk förvaltning.
§ 7 Status på åtgärder, rapporter
- Vad gäller hissarna så pågår en injusteringsperiod som inte medför några kostnader för föreningen.
- Anita organiserar vidare i tvättstugan.
- Gårdsgruppens arbete får tas upp på infomötet på städdagen.
- Boendepärmarna är utdelade tillsammans med höstens infoblad.
- VTS har några ingrepp kvar och sedan är det dags för OVK.
§ 8 Boendeärenden
- I TG 9 pågår renovering av badrum
- I TG 13 pågar sanering av mögelangrepp.
- Lägenhetsbyte Annika Wikstrand/Karolina Palutco Macéus. Bytet godkänt.
- Gunvor Ahnell lämnar hyreslägenhet i TG 5
§9 Hemsidan
Hemsidan uppdateras snarast.
§ 10 Övriga frågor
- Stadsdelsförvaltningen sätter igång förskoleverksamhete27/9. Enhetschefen heter Gunilla Bergkvist och hon kommer att ha
sitt kontor i lokalen. De kommer att ha verksamhet mellan 06.30 - 17.30.
- Föreningen kommer inte att renovera lokalen detta budgetår.
- Sista radonkontrollen görs.
- Gräsklippning och gårdsgruppen tas upp på infomötet.
- Uppdatering av FSS på namnen i portarna i höghusen och låghusen.
§13 Nästa styrelsemöte
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§14 Mötet avslutas
Afsaneh avslutar mötet.
Vid protokollet
Ann-Sofie Fredrikson
Justeras
Afsaneh Heidarian

Justeras
Bozena Hautaniemi

