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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, tisdagen
den 31 maj, 2011 hos Anna Cederdahl.

Närvarande:

Anna Cederdahl
Lars Hedlund
Peter Mayer
Jan Moberg
Ingvar Ohlsson

Mötets öppnande

§1

A.C. öppnade, hälsade alla välkomna. Att justera dagens protokoll valdes I.O.
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§2

¤ Beslutade Styrelsen att komplettera de 3 aktuella skyltarna ”Akta Barn” med en underliggande
skylt med påbud om 20 km/h..
¤ Möjligheter till bidrag från Kommunen för lekplatser, tas upp vid nästa möte. A.C.
¤ Kommunen har ännu inte svarat på vem som ansvarar för underhållet av bullerplank vid
busshållplatsen mot Sandö. L.H. tar ny kontakt.
¤ NCC besöker oss i mitten av augusti för en besiktning av våra vägar med kostnadsnivå för
asfaltering, detta med tanke på fondering av medel.
¤ Förbättring av linjer och hajtänder på våra vägar kommer att utföras under sensommaren.
Protokollet lades därefter till handlingarna.
Ekonomi

§3

F.o.m. 2 juni 2011 höjes sparräntan på 3 mån. fasträntekonto,
825.000;- till 2,8%.
Merparten av fastighetsägarna har inbetalt avgiften för 2011.
Städdagen

§4

Ca 17 fastigheter hörsammade kallelsen till städdagen.
Det som åtgärdades var lekplatserna, vändplatser, boulebanan och vissa slänter mot gator.
Ett 20-tal barn medverkade vid lekarna.

Ordningsregler

§5

Beslutade Styrelsen att omarbeta Föreningens ordningsregler och att dessa distribueras till
samtliga fastigheter. A.C. och J.M. arbetar fram förslag att diskuteras vid ett senare styrelsemöte,
för att sedan läggas fram till beslut vid det kommande årsmötet.
Aktivitetsbanan

§6

Ritningar och förslag är under bearbetning, när dessa är klara går vi ut med förfrågningar, enligt
tidigare beslut, för material och arbetskraft. Arbetet kan sedan påbörjas bit för bit med kontroll av
projektledare och Kommunen.
.

Grönområden

§7

Nästa styrelsemöte startas upp med att Styrelsen besiktigar respektive område också för kontakter
med närliggande fastigheter.

Gator och brunnar

§8

Efter den gjorda besiktningen föreligger en brunn som är tät och kommer att rensas, samt ett s.k.
potthål, som lagas med kallasfalt.
Övriga frågor

§9

*Beslutade Styrelsen att sätta upp ett nytt stängsel, Stutalidens gräsplan. Höjd 3000 mm. Kostnad
enligt den lägsta offerten 35.000:-. De två träden mot vägen skall fällas. I.O. tar kontakt med
trädfällare. Staketet kommer att uppföras i början av augusti.
*Styrelsen har ännu inte hittat någon som åtar sig snöslungning för fastigheter, ett önskemål från
årsmötet.
Nästa möte

§ 10

Vid nästa möte, den 31 augusti, skall besiktning av grönområden utföras. Styrelsen samlas
utanför P.M.
Avslutning

§11

Ordförande avslutade mötet och deltagarna tackade för kaffe med gott hembakat.

Lars Hedlund
Sekr.

Anna Cederdahl
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

