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1.

lnger Hultin Forsberg öppnade mötet och valdes till sekreterare.
(Notering efter mötet Ingen justeringsman utsågs på mötet så lnger valde
Marguerite till j usteringsman efter mötet)

2. Underhållsplanen:

Kicki har kollat att det erhållna priset pä 25 000:- för att
ta fram en Underhållsplan kan anses som skäligt.
Kicki har haft kontakt med besiktningsmannen Fredrik Svanberg som efter
det inte återkommit.
Magnus kontaktar Fredrik S för statusuppdatering.

3. Fjärrvärme:

Jörgen X från Gbg Energi har varit här och beskrivit vad som
årligen behöver göras avseende f,ärrvärmen samt grovt förklarat hur den
fungerar.
lnger tar fram "lathund" som sedan förs in i UH-planen.

4. Hissen: Ytterligare

justeringar har gjorts avseende felindikationen Överlast.
Vi hoppas de senaste justeringarna gör att vi slipper införskaffande av ny
Frekvensmodul.
Marguerite tar fram förslag på de 'Varningstexter" som skall sättas upp på
hissen avseende automatiken i dörröppningsfunktionen.

5. Trottoarstädning: Vissa av lägenhetsinnehavarna

har erhållit klagomål
från Gbg Miljöförvaltning avseende trottoarstädning på VR-gatan. Vi har
avtal med Gbg Park och Natur avseende trottoarstädning. lnger har varit
kontakt med Miljöförvaltningen och Park och Natur. Arendet är avslutat.
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6. Fastighetsreglering:

Trafikverket avser att skapa 3D-fastighet for
Västlänken under delar av vår trädgård. lnger och Magnus har varit på
informationsmöte avseende ersättningsmöjligheter. På mötet
"rekommenderades" att Samfällighetsföreningen skulle yrka på högre
ersättning än de föreslagna 15 000:- samt yrka förskottsutbetalning av
ersättningen från Trafikverket. Beslut togs att föreningen skall göra
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ovanstående yrkanden.
Magnus skickar yrkanden till Lantmäterimyndigheten.

7. Muren: Marguerite

presenterade information från murmötet med BRA och

Villa Ekman.
Enhälligt beslut togs idag att samfällighetsforeningen accepterar en
ytterligare utdebitering av ca 100 000:- - 150 000:-/ lägenhet för att lösa
murproblemet. Vi vet i dagens läge inte vad slutsumman blir men vi är
villiga att gå vidare och utreda det förslag som BRA kommer att presentera
under januari 2020.
Vi bör sätta upp avspärrningar och information om Rasrisk vid
"ingenmanslandet",
Magnus informerar Villa Ekman om beslutet som Villa Beyer idag tagit och
uppmanar dem att fatta motsvarande beslut för att ijanuari 2020 kunna ta
nästa, mer konkreta, steg.

8. Soprumslåset

För att slippa fler inlåsta personer skall en "dörrhållare"
på
monteras
dörren.
Om man blir inlåst - trots det nya låset - så stäng av huvudvattenkranen så
kanske någon reagerar på att någon behöver bli utsläppt ur soprummet.
Ulla ombesörjer att "dörrhållare" monteras.

9. Golvet i trapphuset

Trappavsatserna kommer att behandlas (slipas och
vaxas) underjuni 2020.
Bengt sköter kontakten med Bill.
(Notering efter mötet: Vi har tidigare diskuterat att lägga mattor även på
trappavsatserna. Kicki skulle kolla på offert. Är detta fortsatt intressant?)

10.Värmesystemet: Luftning av element och diverse andra frågor runt
värntesystemet d iskuterades,
Lars-lngemar kontaktar Swerör för en genomgång lägenhet för lägenhet.
11.Arsmöte: Kommer att hållas 4 februari 2020 kl 18.00 hos Ulla.
lnger bjuder in Milenas efterträdare.
12.Mötet avslutades, tack till Marguerite och Bengt för glögg med mera!
Vid protokollet:

lnger Hultin Forsberg Marg{erit

