
 
Protokoll	  fört	  vid	  Styrelsemöte	  för	  Alhällan	  SSF	  måndag	  2011-‐09-‐05	   	  

	  	  	  	   Närvarande:	   Frånvarande:	  
Kurt	  Hagström	  (KH)	  	  	   Finn	  Svensson	  (FS)	  	  	  	  	  	   Lennart	  Permevik	  (LP)	  
Jonny	  Andersson	  (JA)	  	   Anders	  Erlandsson	  (AE)	  	   Ulrika	  Eriksson	  (UE)	  
Jesper	  Granath	  (JG)	  	   Joakim	  Margell	  (JM)	  
	  
1	  	  Mötets	  öppnande.	  
Ordförande	  KH	  	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  
2	  	  Genomgång	  av	  föregående	  mötesprotokoll.	  
Godkändes	  
	  
3	  	  Inkomna	  rapporter	  och	  skrivelser.	  
	  Inga	  rapporter	  har	  inkommit	  till	  Samfälligheten	  
	  
4	  	  	  Sophantering,	  trädgårdscontainer	  &	  grovsopor.	  
Organiskt	  avfall	  får	  inte	  först	  läggas	  i	  en	  plastpåse	  innan	  man	  slänger	  det.	  Då	  är	  hela	  iden	  med	  
sopsortering	  omkullkastad.	  Vitt	  glas	  för	  sig	  och	  färgat	  för	  sig!	  
Endast	  förpackningar	  i	  metallcontainern	  inte	  grillgaller,	  cykeldelar	  m.m.	  
	  
	  5	  	  Gemensamma	  utrymmen,	  grönområde	  &	  plantering.	  
Garageportarna	  skall	  stängas	  när	  man	  åker	  hemifrån.	  P.g.a.	  olycksrisk	  med	  lekande	  barn	  m.m.	  
Örestads	  Farmartjänst	  (ÖF)	  har	  skött	  sina	  åtaganden	  på	  ett	  bra	  sätt.	  
Sydspol	  har	  utfört	  en	  undersökning	  av	  avloppssystemet	  på	  en	  av	  fastigheterna.	  
(FS)	  undersöker	  med	  kommunen	  vad	  som	  kommer	  att	  hända	  med	  infarten	  till	  Frösögatan	  och	  vad	  
som	  är	  planerat	  med	  kommande	  parkeringsplatser.	  
	  
6 Planerade	  underhållsarbeten	  	  	  
Arbetsdagen	  utföll	  till	  belåtenhet.	  
Nya	  belysningsarmaturer	  skall	  beställas	  av	  (FS)KH	  kontaktar	  ÖF	  om	  beskärning	  av	  träden	  i	  
området.	  Vidare	  att	  hängrännorna	  måste	  rensas.	  Kontrollera	  om	  de	  kan	  åta	  sig	  dränering	  i	  ett	  av	  
garagen.	  KH	  tar	  in	  offert	  från	  målare	  för	  att	  slutföra	  målning	  av	  garagen.	  	  
	  
7	  	  Hemsidan	  
Webbadressen	  till	  Alhällans	  hemsida	  är	  www.alhallan.se	  
Titta	  gärna	  in	  och	  kom	  med	  förslag	  på	  innehållet!	  
	  
8	  	  Ekonomirapport	  
Ekonomin	  följer	  budget	  och	  utrymme	  finns	  för	  de	  beslutade	  förbättringarna	  i	  området,	  såsom	  
belysning	  och	  målning.	  
	  
9	  	  Datum	  för	  nästa	  möte	  
Måndagen	  den	  10/10	  kl.	  19.00	  
	  
10	  	  Övriga	  frågor	  

Inget	  att	  notera	  
	  

Vid	  protokollet.......................................................Jonny	  Andersson	  
	  

Justeras....................................................................Kurt	  Hagström	  


