7/09

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, onsdagen
14 okt, 2009 hos Anna Cederdahl.

Närvarande:
Anna Cederdahl
Lars Hedlund
Mikael Abrahamsson
Sofia Löfvendahl
Ingvar Ohlsson
Jonas Wiegert

Mötets Öppnande

§1

A.C. öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Att justera dagens protokoll valdes I.O..
Protokoll 6/09
§2
¤ Skrotbilen har hamnat i långbänk. S.L. tar kontakt med Jan Olof Bergkvist för att få bättre
klarhet i detta.
¤ Häckfolder erhållen från Kommunen, delas ut till fastighetsägarna.
¤ Angående väghållningen beslutade Styrelsen att anlita den nuvarande entreprenaden för denna
vintersäsong, för att ta nya kontakter till den kommande.
¤ Posten har deklarerat att man gärna ser att postlådor sitter på en rad. Den nya ställningen på
övre Björkbacken bygges nu enligt detta önskemål.
¤ Kommunen, Nämnden för Teknik har beviljat att utreda G-C-väg Björkbackens övre del att
anslutas till Dyrestensvägen och G-C-vägen till Torås.
Protokollet lades därefter till handlingarna
Ekonomi

§3

Alla har nu inbetalat årsavgiften.
Städdagen

§4

Några har svarat på önskemål om åtgärder under städdagen.
S.L. och A.C. lägger upp arbetskort från dagens genomgång av aktuella åtgärder.
Kaffe saft och grillkorv serveras. J.W. inköper kompletterande skaftning.
Beslutade Styrelsen att ändra på ersättningen till de fastighetsägare som sköter vissa
grönområden. Den tidigare ersättningen av 300:- ändras till sedvanligt avdrag för deltagande i
städdagarna med befrielse för städdagsarbete.
Tennisbanan

§5

Den tidigare beslutade enkäten angående intresse för tennisspel sändes ut till våren 2010.

Beläggningen av banan är ojämn på några ställen. Kontakt har tagits med NCC som kommer att
besiktiga den. A.C. sänder foto taget vid regn till Charlie på NCC.
Övriga frågor

§6

Inga frågor förelåg.
Nästa möte

§7

Nästa möte hålles hos M.A. måndagen den 18 januar, 2010, kl. 18:30.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med tillbehör.

Lars Hedlund
Sekr.

Anna Cederdahl
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

