JULIUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
FÖR FÖRVALTNING AV TYNNINGÖ GA:21

STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL NR 65
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1).Beslutsärenden tas bort efter det att de är utförda och klara.
2).Ansvarig för beslutsärenden är det namn som står inom parentes.

Föregående protokoll
•

Protokollet gicks igenom, se nedan.

Teknisk förvaltning
•

Kvarstår arbete med att justera lös beläggning och grus vid vändplan och bom (Polisbacken).
Styrelsen tillser att gruset forslas bort på städdag eller vid annat lämpligt tillfälle.

•

Vägen vid tomt 1:82 är godtagbart justerad liksom även stolpen.

•

Ytbeläggningen har ännu ej inspekterats. LH har kontaktat Rolf Barkeby x flera. Denne har lovat
att återkomma i ärendet.

•

Beslut om oförändrad leverantör och oförändrat avtal för vinterunderhållet.

•

Diskussion angående bästa sätt att stävja vegetation vid vägrenen. Varje tomtägare ansvarar för
egen vägren. Döda träd med fallrisk mot väg är den enskilde tomtägarens ansvar.

•

PN och LH talar med tomt 1:84 (i början av polisbacken) angående dennes ansvar att rensa eget
dike.

•

Belsut att i nästa fakturautskick påminna om vars och ens ansvar gällande rensning av vägren vid
egen tomt.

Ekonomisk förvaltning
•
•
•

Enligt beslut amorteras lånet med 30.000 kr/kvartal. Räntan ligger fn på 1,56%
Fastighet 1:495 ligger efter med 6 fakturor. Beslut att efter samtal med nämnd fastighet,
informera kronofogden.
Beslut att avveckla checkkrediten (nu 50.000 kr). Beslutades vid föregående styrelsemöte
150816.
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•
•

LH uppdaterar maillistan för utskick av fakturor via e-post.
Stat och debiteringslängd kommer att diskuteras och eventuellt ändras from kvartal 2, 2016

Medlemsärenden
•
•

Tomt 1:48 har avregistrerats från föreningen från kvartal 4. Avregistreringsavgift kommer att
faktureras.
Ny ägare på tomt 1:949

Övriga frågor
•
•

PN och PH har deltagit i en vägutbildning anordnad av REV
PN och LH tar fram checklista till nästa möte, med ffa utkast till budget och
verksamhetsberättelse

Nästa möte
27/1 2016 kl 18.30. Hemma hos Per, Scoutvägen 23.
Vid protokollet

Stockholm den 4/11 2015

Astrid Rocchi

Justeras

Stockholm den

/

2015

Per Norling
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