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2017 Stadgar ang rösträkning stämma
2017 Miljöpolicy

Grupp
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Styrelsens planering för motionen
Godkändes på ordinarie årsstämma 2017
Den nya styrelsen föreslår att ett miljötänk genomsyrar allt arbete vi gör.

2015 Centraliserad elcentral

Ekonomi

2017 Bilpool

Ekonomi

2017 Solceller

Ekonomi

I samband med kommande offerter för solceller så ses även detta över som en ev. lösning.
Styreslen tycker förslaget är bra och vi (Olof) kommer att se över tillgängligheten i vårt
garage. Olof redovisar vid nästa styreslemöte 20 september.
I samband med en kommande takrenovering så ber vi även om offerter kring solceller.
Jesper ansvarar för detta.

2014 Uteplatser, ses över. Plattor och staket Gård
2015 Fler papperskorgar på gården

Gård

Rusta upp lekplatsen norra delen av
2015 gården

Gård

Hänvisar till föreningens underhållsplan.
Styreslen beslutar att BAT-konsult ser över behovet och meddelar styrelsen. Styrelsen fattar
sedan beslut i frågan.
Olof tar fram en nya offerter på lekplatser av olika typer, även en enklare variant. Styrelsen
beslutar att riva befintlig lekplats då standarden på denna är undermålig. Olof ser över
möjlighet till rivning.

2015 Grillplats på gården

Gård

Styreslen beslutar om att köpa in en "fast" grill till våren 2018, som troligtvis placeras vid
utemöblerna vid gungorna. Dan ser över utbudet och presenterar det för styrelsen.

2015 Bättre belysning på gården

Gård

2016 Vuxendel gården

Gård

2017 Fräscha upp utemöbler

Gård

Fasad fräschas upp, belysning
2014 gångtunnel, klottersanerning
2015 Ekonomisk underhållsplan
2016 Fortsatt arbete värme ventilation

Styreslen ser över behovet av beslysning. Detta kan med fördel göras i samband med en ev.
upprustning av gården (gångar, plattor m.m.). Hänvisar till underhållsplanen.
En grill planeras på gården samt en uppfräschning av utemöblerna. BAT-konsult kommer in
med en offert på uppfräschningen av utemöblerna.

BAT-konsult gör detta under våren 2018.
Belysningen i gångtunnel åtgärdad. Klottersanneringen sker löåande. Fasaden finns i
underhållsplanen. Besiktning av taf och hängrännor är på gång. Styreslen anser att fasaden
Underhåll bör ses över, men först måste taket åtgärdas.
Underhåll Styreslen har upprättat en underhållsplan.
Underhåll Ses över enligt underhållsplanen.

2017 Fasadrengöring

Underhåll Hänvisar till underhållsplanen och svar på tidigare punkt " 2014: Fasad fräschas upp…"

2016 Nyplantering av träd
2015 Fler fester på gården

Underhåll BAT-konsult får i uppdrag att fylla dessa hål med singel för att minska risken för olyckor.
Övr
Med ny grillplats och nya möbler ser vi fram emot fler sammankomster på gården.

