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Villa Beyers Samfällighetsförening
Närvarande
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l717e1t-e17ol

Kicki Ternstrand (1 001 )
Hans Akesson (1001)
Anders Wiesenborn (1 002)
Ulla Hilding (1 101)
Bengt Johnson (1201)
Marguerite Johnson (1201)
lnger Hultin Forsberg (1202)
Lars-l ngemar Forssbe rg (1202)
lVlagnus Carlquist (1 301 )

lnger öppnade mötet och valdes till sekreterare
J usteringsmän : ft/arguerite och Anders.

2. Underhållsplanen kontra Arliga underhållsaktiviteter:

Underhållsplan
skulle levererats i februari 2020. Magnus kontaktar Fredrik Svanberg för
statusuppdatering och leveranstid.

3. Tagghanteringen:

lVlagnus och Mathias (Rams el) har fixat uppdatering av
programvaran på den nya pc:n.
Det finns både kodade och okodade taggar på lager hos l\Iagnus.
Magnus kontaktar t\Iathias för att kolla hur namnen i kodsatserna vid
entr6erna kodas om.
Mötet beslutade att idag inte byta kod på kodlåsen.

4. Hissen: Vid två tillfällen har hissen

L

krånglat. Felen har inte rapporterats till
Kone.
"Varningstexter" som skall sättas upp på hissen avseende automatiken i
dörröppningsfu nktionen hanteras av Marguerite efter Coronaepidem i n.

5. Fastighetsreglering

f

: lngen ytterligare information finns avseende
Trafikverkets 3D-fastighet för Västlänken. lngen information om det yrkade
högre ersättningsbeloppet eller utbetalning av den föreslagna ersättningen

6. Golvet i trapphuset:

Trappavsatserna kommer att behandlas (slipas och
vaxas) under juli 2020. Bengt sköter kontakten med Bill.
Diverse fläckar på mattornahar hanterats av Marguerite och Bengt
utrustade med galltvå1.

7. Värmesystemet.

Swerör har varit hos Magnus och lnger/Lars-lngemar och
kollat värmeinställningen. Aktiviteten är avslutad.

8. Regnvatten fr Forsberg's balkong ner på Ullas altan
Ulla tar fram förslag på lösning efter Coronaepidemin.
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9. Försäkring

av ägarlägenheter: Marguerite presenterade Folksams
fö rsäkri ngslösn n g som uttalat avser äg arlägen heter. Länsforsäkri ngars
lösning hanterar ägarlägenheter även om det inte uttalat står i villkoren.
Enligt Folksam är det inga problem med att lägenheter har annat
försäkringsbolag än samfällighetens försäkring för huset. Ulla kollar med if
om deras försäkring gäller för ägarlägenheter.
i

10.Trädgården: Kicki har sedan tidigare gjort det mesta av vårbruket och vi
andra har idag bara småpysslat lite. Marguerite kommer senare att göra en
insats på växterna som växer i muren mot V R-gatan.
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11.Ytterdörren: Det är viktigt att vi alla kollar att ytterdörren verkligen stänger
sig. Vinden gör att dörren inte alltid stängs ordentligt.
12.Målning: Vissa bubblor har pga tidigare målning uppstått på de "nymålade"
partierna. Viktigt att inte peta hål på bubblorna.
13.

Drönare: Magnus filmar/kontrollerar taket under sommaren

14.Muren: Ny "murgrupp" är Lars-lngemar och Marguerite. L-l redogjorde för
de aktiviteter/kontakter som skett sedan vårt möte i december 2019.
Närmast i "pipe line" är ett möte tillsammans med BRA och Villa Ekman.
Datum ej bestämt.
Mötet beslutade att L-l och Marguerite har föreningens godkännande att i
"sämsta fall" acceptera att Villa Beyer tecknar avtalet med BRA. Kravet är
dock att både VE och VB avsatt renoveringspengar på ett "spärrat konto"
hos Länsstyrelsen/Lämplig bank. Ett juridiskt "avtal" tas fram som
komplement till nuvarande avtal mellan VE och VB.
15.
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Nästa möte: Kommer att hållas i samband med höststädning den 17
oktober 2020 kl 10.00. Efteråt träffas vi hos Anders.

16.Mötet avslutades
Vid protokollet:
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