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Protokoll ifrån Föreningsstämma i Villa Beyers
Samfäl I i g hetsföreni n g

Datum: 2418-02-05
Tid: 18.00
PIats: Hos Magnus

1 lnger öppnande sfämman

2 Upprop och notering av närvarande som var familjerna Forsberg,

Johnson, Planic, Carlqvist och Hilding.

3 Noterades att kallelsen utgått i enlighet med stadgarna.

4 Dagordningen godkändes

5 lnger valdes till ordförande för stämman

6 Ulla valdes till sekreterare

7 Marguerite och Milena valdes att justera protokollet

8 lnger föredrog årsberättelsen som godkändes

I lnger föredrog revisionsberättelsen

10 Stämman gav styrelseledamöter ansvarsfrihet

11 Beslutades ånyo att ersättning utgår inte för arbete i styrelsen

12 lnga motioner var inlämnade ifrån medlemmar

13 Omval av samtliga ledamöter i styrelsen samt revisor.
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14 Protokoll ifrån denna stämma finns tillgängligt på vår hemsida samt

i pärm i vårt gemensamma forråd till vänster om hissen i entren.

15 övriga frågor;

Ulla kollar med grannen vem som levererat regns§ddet till
portens sensorer.
Vi awaktar med ny belysning i pergolan till dess någon av de
övriga belysningarna där går sönder
Inger kolla med Kone och Inspecta vad vi kan göra fiir att
infonnera bättre om att hissdörren går upp av sig själv
Nästa styrelsemöte och städdag är lördagen den L4 april
klockan 10.00
Magnus har inom kort ett taggmöte med Mathiaso RamsEl och
instruerar oss övriga på städdagen. Magnus kollar med
Mathias om ljuset i soprummet kan tända lite snabbare än det
gör idag.
Marguerite kollar med en glasmästare hur vi kan få
insynss§dd på dörren till soprummet.
Lars-Ingemar informerar om hur vi kan få bättre wifi i
Iägenheterna. Kolla med Lars-Ingemar om du vill veta alla
detaljer.
Inger har anmält till Bolagsverket om "verklig huvudman" dvs
det finns ingen sådan hos oss.
Magnus återkommer om vi kan låna en drönare och kolla vårt
tak

16 MUREN

Inger och Marguerite har idag haft möte om muren med representanter
ifrån Villa Ekman och Ernst Rosen (Andreas).

Resultatet av det mötet var att Andreas skriver ett fiirslag till avtal samt
fiirsöker få tillgång till alla Jägetofts bilder då vår mur byggdes.

Uppbyggnad av ViIIa Ekmans mur är planerad snarast och skall ta 2
månader. Kräver tillgång till vår mark som är mellan de två murarna.
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Dagens murmöte beslöt att en betongexpert måste finnas på plats då
borttagandet av Ekmans mur startar. Detta fiir säkerhets skull om något i
vår mur skulle börja röra sig.

Vi kommer att noga läsa Andreas fiirslag till avtal innan vi ger OK till Yilla
Ekman att ta vår mark i anspråk

Stämman var enig i att ju förr arbetet kan börja och en ny mur är på plats
desto bättre.

Varmt tack Magnus fiir god mat och dryck och att vi fick vara i din frna
våning.

Mötet avslutades

Yid protokollet

Justeras

na Planic


