Styrelsemöte Amandas hus 2012-04-03

Närvarande: ordinarie:

Suppleant:

Sonja Karlsson
Victor Radivoj.
Inger Fogel
Göran Olofsson
Thord Adolfsson
K-G Karlsson, ordf.
Maj Kloo
Karl-Gustav Hellqvist

§1

Till sekreterare för mötet valdes Inger Fogel

§ 2.

Till justerare valdes Göran Olofsson och Sonja Karlsson

§3

Till sekreterare i föreningen valdes Inger Fogel

§4

Till kassör valdes Göran Olofsson 570223-5937 Bredgatan 8 534 91 Vara

§5

Beslöts att, Göran Olofsson 570223-5937 och ordf Karl-Gustav Karlsson, 4803145954, var för sig tecknar föreningens bankkonton.

§6

Myror vid lägenheten. Beslöts beställa sanering. Först kontrolleras om försäkringen
anvisar bekämpningsföretag. K-G Karlsson genomför detta.

§ 7.

Spricka i kökstaket lägenheten. K-G Hellqvist genomför reparation.

§ 8.

Spjäll till köksfläkten i lägenheten. Tord Adolfsson arbetar med detta.

§ 9.

Spånskiva eller frigolit mellan köket i lägenheten och styrelserummet sätts upp med
ljudisolerande material i mellanrummet. K-G Karlsson kontaktar Stefan Johansson,
byggmästare.

§ 10. Ett fönster skadat nedtill. K-G Hellqvist håller i detta.
§ 11. Stubbarna försöker vi ta bort med hjälp av motorsåg. K-G Hellqvist gör ett försök.
§ 12. Beslöts köpa virke till staket. K-G Karlsson åtar sig att anskaffa detta.
§ 13. Beslöts uppdra åt Therese Hellqvist att anskaffa cypresser och ge anvisning om
skötsel och plantering.
§ 14. Vårarbete, 21/4 med reservdag 5/5 är tänkt följande:
Uppsättning av staket
Plantering av cypresser
Rödfärgning av söder-väggar
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Byta skadade läktor vid entrén till lägenheten.
Lägenhetsdörren oljas, fönster lagas och kittas.
§ 15

Bortschaktning för att skapa ytterligare parkeringsutrymme, med återfyllnad av jord
efter stubbarna. Björkeslätt Entrepenad tillfrågas i första hand.

§ 16. Fönsterputsning verkställes efter att jordarbetena färdigställts. Maj Kloo håller i
anskaffning av fönsterputsare.
§ 17. Beslöts hålla i valborgsmässofirandet genom Anita Karlsson. Inför år 2013 tar
föreningen separat beslut om vi skall fortsätta med detta.
§ 18. Beslöts att i år servera rallykotletter med potatissallad och grönssallad. Kaffe och
kaka. Annonsering sker som i fjol.
§ 19. Mötet avslutades.
…..................................................
Inger Fogel

Justerat
…................................................
Göran Olofsson

…................................................
Sonja Karlsson
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