Protokoll Fjällbo egnahemsförening 2010-06-14
Närvarande
Björn Högvalls
Jeanette Bertram
Ingela Riedel
Gunnar Wengström
§1

Nästa möte ska vi ha tillsammans med Gatuombuden.
Jeanette delar ut en kallelse till dem och bokar lokal.
Måndagen den 6 sept. kl. 19.00

§2

Skoporna för rensning av sandfångsbrunnar finna hos Gunnar
Wengström, Murmästaregatan 6, tel 0730 26 60 25.
De är låsta med ett kodlås. Koden fås av Gunnar eller Kent
Sundh.

§3

Enligt uppgift från Kent så äger föreningen också en stege,
som nu finns på Fjällbogatan 25. Kent tar reda på mått och
kollar om han på Fjällbogatan kan tänka sig att administrera
den gemensamma stegen.

§4

Ekonomi
Inget aktuellt spolnings eller grävningsärende.

§5

Föreningen har nu sponsrat Utbynäs SK med 500 kr

§6

Maths N vill ha koder mm till hemsidan fjallbo.se av Björn H.
Björn kontaktar Maths 0705-570 370,
maths.nilsson@swipnet.se

Björn

§7

Ingela kontaktar Maths så att vi får ut alla godkända protokoll
på hemsidan
Styrelseprotokollen justeras av ordf och godkänns sedan vid
nästa möte

Ingela

§8

Utbynäs SK har skickat en inbjudan till oss för deras 75årsjubileum den 28 aug för en person med respektive pris 300
kr /pp. Någon som kan/vill gå?

Alla

§9

Nya medlemskort? Hur gör vi med inbetalningar framöver?
Medlemskort eller faktura med inbetalningskort? Vi tar den
diskussionen med gatuombuden i sept.

Jeanette

Kent

§10

Spolning på Saltmätaregatan. Enligt förhandsbesked på telefon
så ser det bättre ut där än vid den tidigare spolningen. Lars C
kommer med rapport vid nästa möte.

Lars

§11

Ingela gör en telefon och maillista
Maila era telefon och mailadresser till Ingela
ingela.riedel@gmail.com
Anders Olsson har mailadress anders.olsson@steinerskolan.se

Alla
Ingela

§12

Jeanette skriver ut ett sommarbrev enligt det vi diskuterade
och delar ut till medlemmarna.

Jeanette

§13

Tack för mötet som vi lyckades genomföra trots en del strul….
Nästa möte är med gatuombuden den 6 sept kl 19.00 antingen
på Utbynäs klubbstuga eller på Fjällstugans dagis

§15

Avslut av mötet och jag önskar alla en riktigt trevlig sommar

Vid tangenten

Gunnar Wengström

