
Protokoll 

Guldkremlans Styrelsemöte 2022-06-15.

Närvarande via skype: Stig Petersson, Anders Olofsson, Mats Engdahl , Fredrik Henry, Per Jarenfors.
Förhindrad: Martin Sjöblom

1. Möteskallelse: OK
2. Dagordningen godkännes: OK
3. Genomgång av föregående mötes protokoll: OK
4. Ekonomi:
Bokföring OK

 Reparation av läckande varmvatten har så här långt kostat 300 kkr. Risk för att vi drar över 
reparationsbudgeten, då kostnad för återställning av markarbete (asfaltering) återstår.

UC:
 Ny avläsning 2022-06-01 visar skillnad mellan UC och abonnenter om 35 m3 ? 

Soprum: Mindre behållare för Tidningar införd och verkar vara tillräckligt. I allmänhet god ordning.
Belysning: Utomhusbelysning avseende samfällighetens belysningsstolpar/lampor O 
5 A. Vattenavläsning 2022-06-01 OK Visar skillnad på 35 m3 ? Anders följer upp.

B. Avloppsläcka i D-husen ! Baserat på tillgängliga avloppsritningar beställer Stig en 
offertförfrågan för spolning/videofilmning av i första steget D-husen. 

6. A. Samfälligheten Guldkremlan fyller 40 år ( Registrerad 1983-06-21). Tas med på agendan för 
nästa årsmöte, diskussion för att fira !
    B.  Billaddning: Målet är att till nästa möte, Stig och Mats försöker få fram seriösa 
kontakter/företag som vill ge oss en offert baserat på alternativt:

• Garagelängorna, med installation som medger att respektive brukare av garageplats, kan köpa 
en laddbox vid behov,

• Kostnad per laddstolpe för ev behov.
• Vilket energibehov blir det för x antal laddplatser?
• Vilken utrustning behövs för dessa?
• Vad kommer en (typisk) laddning att kosta?

Prioritet på en laddplats för varje garageplats med belastningsstyrning diskuterades.
    C.  Stig lägger upp soprumsanvisningar på webbsidan.
    D.  Årsmötesprotokoll gått ut ?
Martin/Stig sätter upp protokoll på senaste årsmöte och styrelsemöte.

 Anslagstavlan
 Läggs ut på webbsidan www.guldkremlanikungalv.se

    E. se 5B Beställ videoundersökning, först för D-husen, sedan ev. alla vid behov.
    F. Stig kollar om återställning av markarbetet kan anses vara OK för fastigheterna Hus 
166(gräs) och Hus 174(marksten). Ref: offert från Kungälvs Rör.
Övriga frågor:

 Anders betalar arvode om 1 000 kr (2 x 500 "500 SEK är s.k. normalarvode") till Gunnar Ekdahl 
för reparation av belysningsstolpe (mellan hus 180/160) .

 Laga lekstugetak som brutits av vid hörnet (övre lekplats). Anders jämnar till brottytan och ordnar 
med byte av takskiva. Överbliven skiva kan användas till punkten nedan.

 Fläktskydd vid soprummet sönder. Fixas vid höststädningen.

Nästa möte:
Onsdagen 2022-08-24 kl 19.00
Mvh
Per
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