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Rapport från styrelsemöte 8/9 2012 

Styrelsen lämnar här en kort rapport från sitt senaste sammanträde, 8/9 -12. Vi lämnar löpande och 
på detta sätt information som vi anser kan vara intressant för våra medlemmar. All information 
finns naturligtvis även tillgänglig via vår hemsida www.skeppsvik.net 

 
Vägbeläggning 
Beläggningsarbetet på en del av våra vägar har genomförts och allt har gått enligt plan. Det kan vara 
bra för våra medlemmar att känna till att det efter en beläggning är viktigt att iaktta stor försiktighet 
vid tunga transporter. Detta för att inte skada beläggningen. Vid osäkerhet kontakta alltid först vår 
vägfogde Ove Fredriksson, mobil 070 311 9555 
 
Städning/Städledare 
Vi saknar städledare till två av våra städområden. Hör av dig till någon i styrelsen om du vill vara 
med och ställa upp. 
Från styrelsens horisont vill vi passa på att påtala vikten av att fler medlemmar ställer upp, dels som 
städledare men också för att hjälpa till och städa på städdagarna. Om våra datum inte passar kan du 
alltid dra ditt strå till stacken vid annat tillfälle, som passar dig bättre. 
Hör gärna av dig till styrelsen! 
 
Byte av vattenmätare 
Vi vill också passa på att påminna om det beslut som togs på årsmötet beträffande föreningens 
policy kring byte av vattenmätare. Information om detta fanns även med i kallelsen till årsmötet. 
Det som gäller är att alla som har en vattenmätare från 2003 eller tidigare nu måste byta denna. Det 
innebär att ungefär 95 % av medlemmar omfattas av detta byte. Före 2013 års utgång ska alla gamla 
vattenmätare vara utbytta. 
På föreningens hemsida kan du se när din vattenmätare senast byttes. 
Styrelsen har hämtat in anbud för byte av vattenmätare: 

• Tunabergs Rör 950:- för vattenmätaren + 475:- i arbetskostnad 
• VVS i Oxelösund 1180:- för vattenmätaren  + 525:- i arbetskostnad 

Dessa är bara förslag och man väljer givetvis den leverantör man finner bäst. Man ska ha i åtanke att 
ROT-avdrag gäller. 
 
Sammanträdesdatum 
Beslöts att kommande styrelsemöten skulle hållas kl. 09.00 lördagarna 13 oktober 2012, 8 
december 2012, 9 mars 2013 och 20 april 2013. 
Föreningsstämman 2013 hålls söndagen den 12 maj, kl. 09.00. 
 
Kontakta styrelsen.  
Har du någon fråga du vill anmäla så kontakta föreningens ordförande Bertil Fougstedt, e-
mejl bertil.fougstedt@skeppsvik.net eller någon annan i styrelsen (se hemsidan). Nästa 
styrelsemöte genomförs lördag 13 oktober. 
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