www.rodstenen.se
Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 19 Mars 2018
Ordförande: Christer Alvfors
Sekreterare: Redda Guelai
Närvarande: Bernt Karlsson, Christer Alvfors, Eva Olsson-Gottschalk, Per-Arne och Redda Guelai
1. Mötets öppnande
•



Ordförande öppnade mötet.

2. Föregående protokoll



•

Genomgång av föregående protokoll.

•

Ingen förändring av föregående protokoll.

3. Ekonomi
•



Rödstenens ekonomi följer budget.

4. Grannsamverkan
•



Inget att tilläga. Vi fortsätter med utskick via mail.

5. Övriga frågor

•

Årsmöte – Motioner som ska tas upp på årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 2
april 2018.
Årsmötet tar plats på Folkets Hus Hallunda den 11 april 2018 kl 18.30. Fler detaljer kring mötet skickas
ut med kallelsen. Vi bjuder på kaffe och tilltugg.


6. Nästa möte
•


Nästa styrelsemöte bestäms efter årsmötet.



7. Mötets avslutande
•

Ordförande tackade och avslutade mötet.


Vid protokollet

Justeras

Redda Guelai

Christer Alvfors

www.rodstenen.se
Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 11 Juni 2018
Ordförande: Kristian Saliba
Sekreterare: Bernt Karlsson
Närvarande: Bernt Karlsson, Bengt Fransson, Eva Olsson-Gottschalk och Kristian Saliba
1. Ordförande Kristian öppnade mötet

2. Ingen förändring av föregående protokoll. Farthindret på säckgata 4 är på plats.
3. Ekonomin följer budget.
4. Inget att rapportera från Bengt i Grannsamverkan.
5. Styrelsen har i dag tömt mätarbrunn 3 på regnvatten.



6. Nästa möte bestämdes till måndagen den 10 september hos Ropin Hirdvägen
45. Kristian skickar ut kallelse.
7. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Bernt Karlsson

Kristian Saliba

Redda Guelai

www.rodstenen.se
Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 10 September 2018
Ordförande: Kristian Saliba
Sekreterare: Redda Guelai
Närvarande: Bernt Karlsson, Eva Olsson-Gottschalk, Kristian Saliba, Redda Guelai och Ropin Ohan
1. Ordförande Kristian öppnade mötet.

2. Ingen förändring av föregående protokoll.
3. Ekonomin följer budget.
4. Inget att rapportera från Bengt i Grannsamverkan, utskicken fortsätter som vanligt.
5. Övriga frågor
Farthinder – Fartguppen på säckgata fyra har haft en god verkan för att minska bilarna fast och få
bilisterna att köra varsammare. Den har inte varit ett hinder för cyklar, barnvagnar och rullstolar. Vi har
haft farthindret på prov under sommaren och säckgatan kommer vara fri från farthinder fram till på
slutet av vintern och sedan tar vi upp frågan till våren.
Vandalisering – En av våra grannar på säckgata tre har fått sin bil sönderslagen och rutor krossade på
sin garageuppfart. Detta hände för cirka en månad sedan på kvällen runt 23:30. Det är tragiskt att vårt
område har blivit utsatt för en sådan hädelse och i hopp om att liknande händelser inte ska drabba
någon så ber vi er att vara uppmärksamma och försöka hjälpa polisen så mycket som möjligt när det
behövs.



6. Nästa möte bestämdes till måndagen den 12 November kl 18:30 hos Bernt Karlsson på
Norrskogsvägen 32. Kristian Saliba skickar ut kallelse.
7. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Redda Guelai

Kristian Saliba

www.rodstenen.se
Protokoll från styrelsemöte i Rödstenen 12 November 2018
Ordförande: Kristian Saliba
Sekreterare: Redda Guelai
Närvarande: Bernt Karlsson, Eva Olsson-Gottschalk, Kristian Saliba och Redda Guelai
1. Ordförande Kristian öppnade mötet.
2. Ingen förändring av föregående protokoll.
3. Ekonomin följer budget.
4. Inget att rapportera från Bengt i Grannsamverkan, utskicken fortsätter som vanligt.
5. Övriga frågor
Snöröjning – Styrelsen har tagit emot en offert för snöröjning. Vi fortsätter med samma
snöröjare som tidigare år.
Gångväg på säckgata 4 – Björkträdet på den lilla gångstigen vid säckgata 4 har tagits ner
tillsammans med rötterna. Ny asfalt ligger även på plats där rötterna hade förstört tidigare
asfalt. Detta arbete kostade totalt 22500 kronor ex. moms.
6. Nästa möte bestämdes till måndagen den 14 Januari kl 18:30 hos Redda Guelai på Hirdvägen
23. Kristian Saliba skickar ut kallelse.
7. Mötet avslutades.
Vid protokollet

Justeras

Redda Guelai

Kristian Saliba

