
GRÄSÅKERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  Protokoll 9/2007

Plats : Samfällighetslokalen den 5/11 19,30
Närvarande : Anne-Charlotte Nordeberg, Stefan Gädda, Daniel Larsson, Viveca Söder, Håkan Bengtsson.
Inbjudna : Jan Camnert och Seth Norrby (vuxenstyrkan) Ulf Karlsson ( TV-konsulent)

Protokoll för styrelsemöte

Ordförande öppnade mötet och hälsade  de inbjudna välkommen.1. 

Viveca Söder valdes till sekreterare då Annica var bortrest.2. 

Seth och Jan informerade om att det har bytts lås i traktorgaraget samt att om man vill låna saker så skall en i 3. 
vuxenstyrkan kontaktas för att öppna och låna ut saker genom att skriva upp det på en lista som sedan signeras 
av den som tar emot den lånade prylen. Lista vad som kan lånas kommer att komma upp på hemsidan.

Fartguppsfrågan tas upp på stämman som en motion lagd från styrelsen.4. 

Uffe informerade om vår TV-anläggning, han ställer om 4:an mottagning samt kontaktar Markus om att fixa 5. 
stjärnnät i alla hushåll som ett första led i förbättring av vår anläggning. 
Han skriver också på ett avtal med Canal digital som löper till 080930 skall sägas upp senast 080327.

Det har kommit klagomål från de boende runt samfällighetslokalen. Måndagen den 29/10 (höstlovet) spelades 6. 
det LAN-spel och det var ett väldigt liv. Föräldsrarna till ungdomarna är kontaktade. 
Däremot festen som hölls den 3/11 sköttes exemplariskt dock blev det busliv på parkeringen men det var 
ungdomar utifrån. 
Om det missköts att hyra lokalen till LAN-spel osv så måste stugfogdarna säga nej till sådana aktiviteter och det 
är synd att inte alla ska kunna nyttja lokalen.

Efter samtal med Anders Handell på Södertörns Brandförsvar så finns det inga bestämmelser på vad som får 7. 
finnas i garagen, dock skall man få plats med en bil i sitt garage.

Vi måste försöka få igång ungdomsstyrkan igen, vi lämnar ut en lapp i alla brevlådor om detta.8. 

Till nästa möte bordlades protokollen från städdagen samt frågan om ny hemsida.9. 

Nästa möte 3/12 hemma hos Viveca Söder 19,30.10. 

Vid tangentbordet   Justeras 

Viveca Söder   Anne-Charlotte Nordeberg


