Protokoll Sörskogens Villaägareförening styrelsemöte
15/6 2016 kl 19.30–21.00 Plats: Mu 30
Närvarande: Gunnar Olofsson, Kicki Fröjd, Sven‐Erik Johansson, Fredrik Evén
Kommande möten, var snäll boka dessa tider i era kalendrar




17/8 2016 kl 1930 hos Kicki CH15. Huvudämne trafik/parkering samt GSV
12/10 2016 kl 1930 plats? Någon frivillig? Huvudämne Julgransplundring
7/12 2016 kl 1930 plats? Någon frivillig? Huvudämne Julgransplundring

Noterat på mötet













Våra stadgar saknas på hemsidan, S‐E påminner Göran
Trafik/Parkering runt vår BollPlan (BP) som vi pratade en hel del om. Exempel; Att Kicki har
pratat med Ketil. Att vi behöver ett möte med Huddinge kommun. Att få upp en leende
hastighetsskyllt. Det mynnade ut i att vi ber Fredrik Björkman om hjälp med:
o Informera oss vad Fredrik gjort hittills, samt vad vi kan göra framöver. Via mail eller
senast på nästa styrelsemöte (17/8)
o Att försöka sätta upp ett möte med Huddinge kommun, tillsammans med Ketil,
representanter för Huddinge fotboll, ev. Stuvsta fotboll (har de vår BP som
hemmaplan?) samt vår styrelse. Syftet med mötet är trafik och parkeringsproblemen
runt vår BP
Introduktionsbrevet för nyinflyttade, som är skrivet och printat men inte utdelat. Vi har inte
riktigt koll på vilka som är nyinflyttade senaste åren. Kicki och S‐E gick igenom medlemslistan
från återstarten av GrannSammVerkan (GSV) för tre år sedan. Se även punkten liten omstart
av GSV nedan
Middag för avgående styrelse (2015‐2016) planeras till 22/8 kl 1830 på Casa Buongiorno. S‐E
mailar Tove och Göran.
Fiber, Gunnar läste upp ett mail som Hans Johansson som skickat till Bredbandsbolaget där
han allvarligt klagar på brutna löften tid för uppstart och installation av fiber, samt över
uteblivna svar på tidigare frågor. Vi håller med Hans.
Liten omstart av GSV, det har flyttat in många nya de tre senaste åren och några har fått GSV
info men andra har inte. Även närpolis Anna har sagt att det kanske är dags för en liten
omstart, för att se till att alla får möjlighet att vara med i en GSV grupp. Vi försöker sätta upp
ett möte i parken någon gång vecka 35‐36. S‐E kontaktar Anna för att se när hon kan. Vi skall
även se till att vår hemsida får information om vilka hushåll som varje GSV‐grupp täcker in
(inga namn).
Foton från föreningens 50‐års firande. Gunnar påminner Ulrika att Aina vill ha tillbaks sina
bilder. De skannade bilderna skall läggas upp på vår hemsida.
Julgransplundring, styrelsen är enig om att vi skall satsa på att ha en julgransplundring 9‐10
Jan (ev 16‐17 Jan) nästa år. Vi tar upp det på mötet 12/10.

Vid tangentbordet Sven‐Erik

