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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, onsdagen
den 7 september, 2011 hos Peter Mayer.

Närvarande:

Anna Cederdahl
Lars Hedlund
Sofia Löfvendahl
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

¤ Vägmärkningsföretaget kontaktat, förbättring av linjer och hajtänder kommer att utföras då de
har arbete i Kungsbacka och vid tjänlig väderlek.
¤ Skyltarna med 20 km/h blev fel storlek, nya under tillverkning.
¤ Kommunen har ansvaret för planket vid busshållplatsen mot Sandö. Man kommer att besiktiga
och åtgärda i den kommunala takten.
¤ Ny kontakt med NCC.
¤ Aktuella brunnar är nu slamsugna.
¤ Nytt stängsel på plats till en kostnad av 37.000:-. De fällda träden är bortforslade.
Protokollet lades därefter till handlingarna.
Ekonomi

§3

180.000:- har överförts till Placeringskontot.
Styrelsen noterade detta.
Lekparker

§4

Lekparksbidrag kan erhållas från Kommunen för underhåll av redskap, detta skall sökas före den
31 mars 2012. S.L. och M.J. noterade detta.
.
Aktivitetsbanan
§5
Meddelade Ordföranden att ett nytt scenario föreligger, då hon tagit kontakt med Rantzows
Sport, och föreslagit att de kan sätta upp en referensbana för skating, mot reklam på banan.
Rantzows Sport, som arbetat med Kommunen, är intresserade av förslaget. Fortsatta
förhandlingar pågår.
Bidraget från Kommunen kan då användas för inköp av målburar och korgar, till att börja med.
A.C. håller Styrelsen informerad om de fortsatta förhandlingarna.
Styrelsen godkände detta.

Grönområden

§6

På grund av otjänligt väder begränsades Styrelsens besiktning av grönområden till fastigheterna
17:214 och 17:215 med anledning av klagomål från parterna. Styrelsen beslutade att A.C.
kontaktar respektive fastighetsägare via mail.
Beslutade Styrelsen att övriga kvarvarande platser skall besiktigas, med hänvisning till torra och
förvuxna träd av A.C. S.L. M.J. och P.M. vid lämplig veckohelg.
Gruppen önskar dessutom involvera någon eller några intresserade fastighetsägare i vårt område,
för att få en bredare syn på skötseln av de grönområden som förvaltas av Föreningen.
Styrelsen godkände detta.
Höstens städdag

§7

Lördagen den 1 oktober kallas till höstens städdag. J.M. kallar.
Aktuella arbetsuppgifter lägges ut av gruppen. A.C. tar kontakt med någon som kan ansvara för
lekar med barnen.
Kaffe, saft och bullar, P.M.
Övriga frågor

§8

Vår Ordförande skall tyvärr flytta från området i slutet av året.
Styrelsen beslutade att A.C. kommer att upprätthålla ordförandeposten till det kommande
Årsmötet och att A.C omgående tar kontakt med Valberedningen.

Nästa möte

§9

Nästkommande möte den 13 oktober hos J.M.
Avslutning

§11

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

Lars Hedlund
Sekr.

Anna Cederdahl
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

