Protokoll styrelsemöte 2019-08-26
När: Onsdag 2019-08-26
Var: Humlebacken 30
Närvarande: Olof Wijnbladh, Maria Johansson, Ingvar Rehbinder, Helena Remnerud , Michael
Jerlin och Lasse Eriksson

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av agenda
Godkänns

3. Val av mötesordförande
Olof Wijnbladh

4. Val av mötessekreterare
Helena Remnerud

5. Mötets behöriga utlysande
Ja

6. Beslutsmässighet
Ja

7. Uppföljning föregående protokoll




Ingvar tar en kopia på den ritning Olof hittade i samfällighetspärmen och skickar över till
kontaktpersonen på Tyréns för att se om den räcker för att göra någon bedömning.
o Ingen återkoppling från Tyréns (19-08-28)
Uppföljning kring el-besiktning i garaget flyttade till egen punkt (9).

8. Uppföljning: målning av garage och soprum



Arbetet anses välutfört av entreprenören och utfördes inom överens kommen tidplan.
Inga uppföljning eller återkoppling till entreprenör anses behövas

9. Översyn av eluttag i garaget


Uppföljning från möte med elektriker: A3 elektriker har varit och gått genom
anläggningen. Inga problem utifrån elförsörjning att använda uttag för laddning. Det är
separata dragning till varje sida i garaget. Samtliga uttag har automatsäkringar som slår
om uttaget överstiger 16A. Det finns möjlighet att installera individuell avläsning per
uttag. A3 kan offerera det separat om det är intressant.



Laddboxar: Jurist på Villaägarna anser det är ett osäkert läge om samfälligheter kan
tillåtas upplåta laddboxar och att det är ett beslut för Lantmäteriet. Lantmäteriet i sin tur
anser att det inte täcks i vårat anläggningsbeslut och att vid en prövning skulle de avslå
en sådan ansökan pga de anser laddboxar fortfarande vara ”omogna”. Det som omfattas
av anläggningsbeslut skall vara av bestående karaktär vilket de anser att det inte går i
nuläget att laddboxar kommer att vara. Deras rekommendation om vi vill pröva det är att
göra en ansökan som de kommer avslå och att vi då får överklaga och driva ärendet
vidare. De menar att även om vi har konsensus i föreningen kan det teoretiskt i framtiden
bestridas en sådan investering som står i strid med anläggningsbeslutet.
Styrelsen anser att vi i nuläget inte kommer titta vidare på installation av gemensamma
laddboxar.



På kortsikt behöver vi möjliggöra ytterliggare ett uttag för laddning så snart som möjligt
efter utlåtande av A3. Olof kontaktar.

10. Höststädning


Bestämma dag för städning – 19-okt

11. Övriga frågor




Gungan – ena gungan i lekparken har gått sönder i fäste behov av ny inköp.
Styrelsemiddag – planera dag (18:30 9-oktober Julius, Stuvsta)
Önskemål om 1000kr för att kunna bjuda fördrink innan höstfesten

12. Information till medlemmar





Garagefest
Laddning garage
Höststädning

13. Nästa styrelsemöte
16-oktober hos Maria HB 30

14. Mötets avslutande
Mötet avslutas

Sekreterare

Justerat

Helena Remnerud

Olof Wijnbladh

