Nynäs fastighetsäga rförening styrelsemöte

Plats; Gavlegränd 7 hos ordf. Mats Hjulström

Datum och tid; 15 juni 2015 kl. 19.00
Närvarande; Lars Wahlman, Linda Lindberg, Pontus Holdo, Johan Larsson, Mats Hjulström och
Kristina Hermanson Åreng

Dagordningen
Farthinder; Vi haft prov på gummigupp från Wewab under några dagar på Karlsborgsgatan. De
fungerade bra. Vi har varit i kontakt med Flexibump i Kungsgården. De var billigare. Angående
farthinder i området så awaktar vi inskaffande av dessa till augusti. Vi har tillräckligt med hinder
inom området just nu. Det grävs för fiber i hela området för tillfället. Placering av hindren får vi ta
beslut om i augusti. När vi har bestämt vart vi vill ha dem placerade så tar vi kontakt med
kommunen. Fyra stationer är önskvärda. Varje sektion är 80 cm. 2st a' 80 cm. vid varje station. Det
finns några bra blomlådor om någon vill ansvara över dem.

lltskick, Mats gör ett informationsblad som skall delas ut till alla husägare och hyresgäster i området"
Vi hoppas att alla vill betala in medlemsavgiften a'100 kronor. Johan Larsson har möjligheter att skriva
ut bladen. Linda, Johan och Kristina lovar dela ut dem.
Fiberinstallation; Nätverkskabel finns hos Lars Wahlman Nynäsplan 11. Den får medlemmarna låna för

att testa signalerna i huset. Alla bredbandsfrågor hänvisas till Hemsidan
Lekplatsen; Där håller det på att växa igen. Häcken behöver klippas mmmm.
Ovriga frågor; SMS- grupperna fungerar ej så bra. De behöver uppdateras.

Parkeringssituationen är ej ok. I området har vi räknat ut att det finns parkering på udda nummer 22
st. och på jämna nummer ung 75 st. Svårigheter vid datumparkering. Svårigheter även när bilar
parkeras mitt emot utfarter. Någon medlem har frågat efter boendeparkering.
Skylten vid infarten från Skånbergsleden behöver bytas ut.
Gräsklipparen som står hos fam. Rahm behöver en annan plats.
Det blev ingen vårstädning i år utan vifår satsa på en höststädning istället när allt är färdiggrävt.
De som önskar få något asfalterat kan höra av sig
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för det är de som skall asfaltera i området.
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