ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETEN STENSÖTEGÅNGEN
2012-02-12
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-02-07

Närvarande:
Johanna Fast-Åkesson, Fabrizio Lancia, Tina Karlenius, Maja Asplund, Eva Pettersson, Christer
Ringman, Markus Sikström, Åke Fagrell, René Ottosson, Kristina Kullman samt Anita Hildén (särskilt
inbjuden).

§1
Sammanträdet öppnades
Ordföranden hälsade en fulltalig styrelse välkommen.
§2
Val av protokolljusterare
Till justerare utsågs ordföranden och Christer Ringman.
§3
Godkännande av föregående protokoll
Detta godkändes, och lades till handlingarna.
§4
Genomgång av dagordningen, som fastställdes

§5
Moloken
Den nya sopbehållaren översvämmas snabbt. Det beror inte på att den har mindre volym än den
föregående, utan på formen och en annorlunda lucka. Trögheten i den inåtgående luckan gör att
soppåsarna får större benägenhet att falla rakt ner, med påföljd att det byggs upp ett berg rakt under
inkastet. En återgång till den tidigare modellen skulle kosta i storleksordningen 100 000 kr, så vi får så
vackert leva med den vi nu har. En enda sekunds eftertanke vid dumpningen av sopor skulle lösa
problemet, dvs att man försöker få påsen längre inåt eller åt sidorna.
§6
Skadad garageport
En av garageportarna har skadats inifrån, på ett sätt som reser frågetecken. Möjligen står svaret att
finna i själva motorn till porten. Markus Sikström har kontaktat Garageportexperten, som får försöka
hitta en förklaring och föreslå åtgärder. Styrelsen återkommer i frågan.
§7
Grannsamverkan
Närpolisen i Tyresö håller ett infomöte angående grannsamverkan, och vad som kan göras för att
minska inbrottsrisken, torsdagen den 23 februari. Den som är intresserad av att gå på mötet ombeds
kontakta Eva Petterson, som är grannsamverkansansvarig, för närmare information. Sista
anmälningsdatum är den 17 februari. Eva har telefonnummer 070 268 50 15.

§8
Ekonomin
Kicki Kullman drog det ekonomiska läget, som sammanfattningsvis är gott.

§9
40-årsfest
Anita Hildén (Stg 118) drog sina tankar och planer inför det stundande 40-årsjubiléet. Alla har nu inte
bott så länge på Stensötegången, men en gemensam festlighet är ett bra sätt att öka samhörigheten i
området. Styrelsen röstade enhälligt för en budget på max 10 000 kr för evenemanget, som preliminärt
går av stapeln lördagen den 16 juni, och Anita Hildén går nu vidare med förberedelsearbetet.

§ 10
Nya ledamöter i styrelsen
Som tidigare meddelats hålls årsmötet tisdagen den 3 april. Inte mindre än 5 ledamöter står i tur att
avgå, och lika många nya poster skall tillsättas. Huvudprincipen är att den som avgår tillfrågar den av
grannarna vid torget som står på tur för en tvåårsperiod. Om denne av något skäl avböjer är det upp till
honom/henne (och inte den som avgår!) att hitta en efterträdare.
§ 11
Nästa möte
Styrelsen möts igen tisdagen den 13 mars 2012, kl 20.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Åke Fagrell, sekreterare

Justerat

Johanna Fast-Åkesson

Christer Ringman

