Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening
El- och Garageanläggning

Protokoll fört vid årsmöte 2009-03-26 i Folkets Hus, Hammarkullen
Närvarande: 24 hus var representerade
§1. Mötets öppnande
Samfällighetens ordförande Inger Sjögren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3. Val av mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes Jan-Erik Blomqvist.
§4. Val av mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Maria Wångersjö.
§5. Val av justeringsmän
Till justeringsman och tillika rösträknare valdes Arne Kardbom.
§6. Bokslut för 2008
Samfällighetens kassör Bo Nilsson föredrog bokslutet för år 2008. Det underskott som har uppstått beror på
en rejäl översyn av garagen under året, vilken ledde till målning och byte av brädor. Det fanns dock en bra
reserv på grund av de låga utgifterna under tidigare år.
Bokslutet godkändes och lades till handlingarna.
§7. Revisionsberättelse
Punkten Revisionsberättelse hänfördes till Samfällighetens årsmöte.
§8. Förslag till budget och utdebitering 2009
Kassör Bo Nilsson redogjorde för förslaget till budget och utdebitering för år 2009. Utdebiteringen föreslås
höjas eftersom vi har infordrat anbud på årlig översyn och förebyggande underhåll av garagen, och
muntligen sagt ja till en sådan offert. Elen har klarat sig bra på grund av förra årets milda vinter och inga
kostnadsökningar beräknas för i år.
Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag till budget och utdebitering för 2009.
§9. Val av representanter
Henrik Aronsson och Tage Eriksson omvaldes på ett år i El & Garageföreningen.
§10. Service och underhåll av garage
Efter den stora översynen under det gångna året är nu garagen i betydligt bättre skick än innan. De nya
garagen hade en del svagheter, vilka kan leda till problem framöver. Jan Johansson rapporterade att plåtar på
den nya byggnaden vid P2 lossnade i stormen Gudrun, och att limträbalkarnas skick nu är försämrat. Det kan
vara fråga om läckage. Tage Eriksson och Henrik Aronsson åtog sig att se över tätningen på plåten.
Föreningen har tagit in anbud på årlig översyn och förebyggande underhåll, och muntligen tackat ja till en
sådan offert. Firman som kommer att utföra översynen och underhållet är samma firma som vi anlitat för
tidigare åtgärder.
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§11. Övriga frågor
På mötet framkom synpunkten att de gamla garageportarna ser grå, fula och smutsiga ut, jämfört med de nya.
Tage Eriksson kommenterade att det kan bli komplicerat att måla dem, men att rengöring kanske räcker.
Mötet beslutade att testa rengöring av en gammal port vid P2.
Jan-Erik Blomqvist frågade om portöppnarnas funktion. Svaret blev att de nu fungerar, efter insatser från
varje enskild garageinnehavare. Någon port vid P2 krånglar dock fortfarande.
§12. Mötet avslutas
Mötets ordförande Jan-Erik Blomqvist förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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