Styrelseprotokoll nr 1/2019 Bulldoggens samfällighetsförening, Norra
Sköndal

§ 1 Datum och plats:
2019-01-31 hos Johan, 19.00
§ 2 Närvarande:
Katarina Stenbäck Grim, Ordförande
Annicka Wahlström, Vice ordförande
Kent Johnson, Kassör
Johan Larsson, Ledamot

§ 3 Mötets Öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet som öppnat.

§ 4 Dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§ 5 Justering av protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi
Vatten har gått upp priset kommer att justeras med en ökning med 10%. Fast avgift 1320 idag.
Rörlig avgift 6.7 kr/kubik.

§ 7 Rapporter och skrivelser
Inga inkomna.

§ 8 Parkeringssituationen
Våra privata parkeringar är till för boende och gäster. Det är absolut inte tillåtet att
långtidsparkera på dessa platser. Det är heller inte tillåtet att parkera mellan garagen då man
blockerar för boende när de ska köra in i sina garage. Styrelsen och boende har även
uppmärksammat att det har börjat köra mycket bilar inne på våra gångvägar och parkera
vilket inte är tillåtet. Även hantverkare och hemtjänst står parkerade och har man det man får
man själv ansvara för att det inte sker och styrelsen har även möjlighet att sätta parkeringsböter på dessa bilar.

§ 9 TV / Bredband
Inget nytt.
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§ 10 Övriga frågor
Matavfallshantering: Nu sätter matavfallshanteringen igång och matavfallskärlen kommer
att stå uppställda vid varje sopstation. Tömning kommer att ske en gång i veckan på
torsdagar. Första tömning sker torsdagen den 7 februari 2019. Broschyrer kommer att delas
där det står information om vad du får kasta. Det är väldigt viktigt att det sorteras rätt annars
kan denna tjänst försvinna. Matavfallshanteringen är kostnadsfri och minskar mängden sopor
som vi annars betalar själva. Där står det vilka sopor du får kasta. Det är väldigt viktigt att det
sorteras rätt. Matavfallshanteringen är framförallt bra för miljön men även för din ekonomi.
Snöplogning: I samband med snöplogning har tyvärr några av våra garageväggar på vissa
platser blivit påkörda men det har vi informerat den vi har snöröjningsavtal med.
Årsstämma: Vi har för avsikt att årsstämma den 24 april i Sandåkraskolans matsal.

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande Katarina Stenbäck Grim förklarade mötet som avslutat klockan 21.00.

Vid protokollet

Justeras

Annicka Wahlström

Katarina Stenbäck Grim

