JULIUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
FÖR FÖRVALTNING AV TYNNINGÖ GA:21

STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL NR 58 - 2014
Datum:

2014-07-06

Plats:

Hemma hos Per Norling,
Norra Tynningö

Närvarande:

Per Norling
Lars Hasselrot
Lota Richardson
Peter Hoffsten
Markus Pfister
Astrid Rocchi

Ordförande
Ledamot/Kassör
Suppleant
Ledamot
Ledamot
Ledamot/sekreterare

PN
LH
LR
PH
MP
AR

Delges utöver
närvarande:

Kjell Lindberg
Eva Pfister
Lena Lones
Johannes Sjögren
Bertil Arnius
Jens Wadstrand
Anders Roos

Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Valberedningen
Valberedningen
Valberedningen

KL
EP
LL
JS

1).Beslutsärenden tas bort efter det att de är utförda och klara.
2).Ansvarig för beslutsärenden är det namn som står inom parantes.

Föregående protokoll
•

Protokollet gicks igenom.

Teknisk förvaltning
•

Vid plogning av de vägstycken som inte har hård beläggning (nedanför infart till 1:495 och
vändfickan intill) ligger lös beläggning, grus? i drivor vid vändplan och vid bom mot
Polisbacken.
MP åtar sig att åtgärda detta.

•

Avverkning av skog har skett på fastigheten 1:82 intill Polisbacken och timret har körts bort via
Polisbacken. LH och PN talar med tomt 1:82 angående återställande av väg och justering av
stolpe.

•

Ytbeläggningen har inspekterats regelbundet av styrelsen. Inga nämnvärda anmärkningar finns i
nuläget. Enligt Rolf Barkeby, MASAB, har beläggningen lång livslängd. Beläggningen kan
inspekteras kostnadsfritt av MASAB under hösten. Lars ombesörjer kontakt för bokning av
detta. Tel 070-6905370 (R Barkeby).

•

Vinterunderhållet diskuterades. Lota efterhör med annan entreprenör, som eventuellt är aktuell
för Tynningösundsvägen.

Ekonomisk förvaltning
•
•
•
•

Checkkrediten används inte och har minskats till 50 000 kr.
Medlemsavgifterna inkommer väsentligen utan anmärkning.
Lägre avgifter för samtliga from kvartal 3 pga nya medlemmar.
Vi har nu betydligt lägre ränta än tidigare. Räntan ses över löpande.
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•

Amorteringstakten har ökat och förslag på ytterligare ökning dryftades.

Medlems ärenden

•

Justering av andelstalen diskuterades återigen då styrelsen anser att nyttjandegraden har
förändrats. MP utreder respektive andelstal inför ett eventuellt beslut om ändring på årsstämman.

Övriga frågor
• LH uppdaterar hemsidan kontinuerligt. Vissa svårigheter finns pga olika operativsystem.
•

Det var bra uppslutning till vårens städdag med tillhörande korvgrillning. För att öka deltagandet
ytterligare föreslogs en bonus till de som deltar. Ärendet kommer att föredras vid kommande
årsstämma.

Nästa möte
•

Tisdagen den 16/9 klockan 18.00, Nybrogatan 73, 1 tr, PK:1123
(Hemma hos Astrid Rocchi)

Vid protokollet
Stockholm den 8/7 2014

Astrid Rocchi

Justeras
Stockholm den

/

2014

Per Norling
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