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Hans Akesson (1001)
Kicki Ternstrand (1001 )
Milena Pjanic (1002)
Ulla Hilding ('Hff) ''fl?z
Bengt Johnson (12011
Marguerite Johnson (2A1)
lnger Hultin Forsberg (1202)
Lars-l ngemar Forssbe rg (1 202)

1. lnger Hultin Forsberg öppnade mötet och valdes till ordförande.

2. Hans Akesson valdes till sekreterare.

3- Ulla Hilding och Kicki Ternstrand valdes tilljusteringsmän.

4. lnger presenterade årsmötesprotokollet, som godkändes.

5. Ekonomi: Lars-lngemar rapporterade att vår likviditet är god.

6. Teknik: Hissen har bråkat med oss och Kone har genomfört åtgärder i maj
och oktober. Hans fixar skyltar som upplyser om dörrautomatiken och sätter
upp dessa i hissen och på alla våningsplan.
Målning: Johnsons tar hit sin målare och ber om prisförslag på målning av
söderväggen.
Taket: Lars-lngemar kollar om vi kan använda en drönare for att besiktiga
taket.
Entr6displayer: lnger ringer Mathias på Rams el för att kolla hur vi kan få
displayerna att fungera konekt igen.
Brandvarnare: Efter funktionsproblem framfordes information om att
brandvarnare behöver rengöras in- och utvändigt med jämna mellanrum för
att fungera på ett fullgott sätt.
Julgran: Kicki fixar som vanligt.

7. Muren: lnger har diskuterat med Andreas/Eilert angående Villa Ekmans
önskemål om att få använda vår mark vid reparationen av muren. Vår syn
är att vi inte ger tillstånd innan en ekonomisk uppgörelse är på plats.



8. Nästa aktivitet är årsstämman den 6/2 klockan 18.00.

9. Mötet avslutades.
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KickiTernstrand

Tillägg:

Vid ett kortare uppföljningsmöte senare under hösten diskuterades murfrågan

ingående. Möteis'menin§ var att samfälligheten_kan tänka sig att påskynda en

uppgörelse med Villa Ekman genom att "sockra" Ernst RosÖns erbjudande på

ZbbbOO SEK med yfterligare iOO OOO SEK. Efter diskussioner med Andreas

Ekstrand beslutades dock att detta inte var någon bra idÖ och vi beslutade i

stället att följa Ernst Ros§ns ursprungslinje att erbjuda Villa Ekman 250 000 SEK

via brev från Eilert.
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