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Styrelsemöte Gräsåkers samfällighetsförening

Närvarande i lokalen:

Närvarande online:
Ej med på mötet:

Mia Beckman, Erik D'Este, John Eremar,

Mats Nyman, Kristoffer Sundin

Erik Kvist, Jessica Hjertén

Carina Lillieqvist

51 Mötets öppnande
Mia hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

52 Genomgång av föregående protokoll (lås igenom på Slack innan mötet)

Inga anmärkningar på föregående mötetsprotokollet.

53 Val av justeringsman för dagens protokoll

John Eremar valdes till justeringsman för dagens protkoll.

54 Ekonomi (Kassören har ordet)

Erik gick igenom ekonomin.

55 Huvudkranarna för vattnet — när ska de sista kranarna göras?

Kjellins har lämnat offert på fast pris på 38 100 inklusive moms och

föreslagit att jobbet kan göras den 11/6. Styrelsen godkänner offerten.

56 Vattenläckan — Hur går vi vidare?'

Stefan Egenäs nattliga kontroll visar att den ena mätaren rörde sig lite,

den andra stod stilla. Styrelsen beslutar att ta in Alsnö rör för en

konsultaion och höra vad de tror om läget och hur vi eventuellt går

vidare. Jessica tar kontakt meg dem och kollar pris. Vi försöker få till ett

möte med dem innan midsommar.

57 Genomgång av offerter för garagerenoveringen

Inkomna offerter gicks igenom. Efter omröstning beslutade styrelsen

enhälligt att gå vidare med offerterna från Wesma villarenovering för

takrenovering och Svenska elbyrån för elarbetet.

Till protokollet förs att John Eremar inte deltog i omröstningen angående
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val av elfirma, detta på grund av att är anställd av Svenska Elbyrån.
Viktigt nu att vi får nya offerter så länget att stämman kan fattat ett
beslut och att vi hinner få ett lånelöfte från banken.
John och Erik tar kontakten med firmorna och bjuder in dem till sista
styrelsemötet innan sommaren.

58 Övrigt

59 Nästa möte
Nästa möte, det sista innan sommaren, ska hållas den 16/6 klockan
19:00.

O dförande: Mia Beckman

Sekreterare: Mats Nyman Justeras: Mats Ny n/ J hn Eremar


