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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, måndagen
18 jan, 2010 hos Sofia Löfvendahl.

Närvarande:
Anna Cederdahl
Lars Hedlund
Sofia Löfvendahl
Ingvar Ohlsson

Mötets Öppnande

§1

A.C. öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Att justera dagens protokoll valdes I.O.
Protokoll 7/09
§2
¤ Häckfoldern delas ut efter årsmötet.
¤ Postlådeställningen, övre Björkbacken färdigställd. En mycket förnämlig skapelse som renderar
ett stort beröm till byggarna. Kostnad ca 2.000:-. Beslutade Styrelsen att presentera bygget på det
kommande medlemsmötet.
¤ Under hösten städdag medverkade 39 fastigheter, vilket är 23% av föreningens medlemmar.
Styrelsen diskuterade åtgärder för att få förståelse för nödvändigheten att medverka till områdets
underhåll och prydlighet. Beslutades att presentera ett förslag för förbättring, vid det kommande
årsmötet. S.L. sonderar Veteranpool/Farmartjänst.
Protokollet lades därefter till handlingarna.
Ekonomi

§3

Två nya fastigheter, Björkbackens övre del, 4:111 och 4:112 ingår i Samfälligheten
f.o.m 2010-01-01.
Resultat- och balansräkning för 2009 är under upprättande. Årets omsättning ca 200.000:-.

Budget 2010

§4

Förslag till budget för det kommande verksamhetsåret lägges fram vid nästa styrelsemöte.
Årsmötet

§5

Hålles i samverkan med Satelitföreningen tisdagen den 23 mars. Lokal; Församlingshemmet.

Övriga frågor

§6

# A.C presenterade förslag till en ny hemsida för Samfällighets-och Satelitföreningen. Förslaget
vidarearbetas för beslut vid nästa styrelsemöte.

# Inkommet förslag ang. att alla på området med flaggstång bör flagga på allmän flaggdag för att
höja trevnaden.
Vidare att de som har braskaminer måste elda med torr ved. Informeras på årsmötet.
# Förslag om att anskaffa brandpost för att spola aktivitetsbanan. Vi lyssnar med Fritid om detta
får utföras. L.H.
Dessutom finnes f.n. tre skottade dammar för isaktiviteter intill vårt område.
# Inkommet förslag om att Föreningen skall undersöka möjligheten att anlägga ett farthinder på
Sandövägens förbifart. A.C. har kontaktat Vägverket och fått uppgift om att detta inte är aktuellt.
Däremot förslogs att vi kan kontakta Kommunen med ansökan om sänkt hastighet till 30 km/h.
Beslutade Styrelsen att ta upp detta på det kommande årsmötet.

Nästa möte

§7

Nästa möte hålles hos L.H. måndagen den 8 mars, 2010, kl. 18:30.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med tillbehör.

Lars Hedlund
Sekr.

Anna Cederdahl
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

