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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, tisdagen
den 22 november, 2011 hos Sofia Löfvendahl.

Närvarande

Anna Mörlid
Lars Hedlund
Sofia Löfvendahl
Peter Mayer
Jan Moberg
Ingvar Ohlsson
Håkan Löfgren medverkade under §5
Johan Kämpäs hade förhinder

Mötets öppnande

§1

Ordförande Anna Mörlid (Cederdahl) hälsade alla välkomna. Som justerare av dagens protokoll
valdes I.O.
Protokoll 6/11

§2

NCC kommer att inspektera gatubeläggningens kvalitet med en ca- kostnad för nybeläggning.
Protokollet lades därefter till handlingarna.
Ekonomi

§3

Beredskapsavgiften för säsongens snöplogning är inbetald, 12.500:-.
Styrelsen noterade detta.
Aktivitetsbanan

§4

Efter en ingående redogörelse av A.M. för en lämplig startutrustning av redskap från Finja Skate,
beslutade Styrelsen att investera 130.000:- plus moms. Kommunen kommer då att bidraga med
50.000:-. Skaterna kommer att levereras under November månad.
Beslutet var enhälligt.

Grönområden

§5

Kommunen kommer att ta ned de träd som skymmer gatubelysning.
För de områden som ägs av Kommunen men förvaltas av Föreningen bildas en grupp, bestående
av Håkan Löfgren, Johan Kämpäs, Sofia, Jan och Peter.
De grönområden som gränsar till Samfällighetsföreningen, ex.vis Skanska, och som bör åtgärdas
kommer också att beröras vid den kommande genomgången av gruppen.
Sofia sammankallar gruppen för ett första möte onsdagen den 11 januari 2012.
Gruppen kommer att förelägga Styrelsen en budget för 2012 att godkännas av Årsmötet.
Styrelsen föreslog att lägga upp en fond för kommande åtgärder.

Övriga frågor

§6

¤ I enlighet med förslag, § 4 vid mötet den 13/10, framlade S.L. underlag för en ny hantering av
städdagar, detta för att öka förståelsen av vikten att hålla området attraktivt.
Styrelsen kommer att under respektive städdag presentera relevanta städuppgifter att utföras
under städdagen.
Utvärderingen av gräsklippningen av grönområden, S.L.
Beslutade Styrelsen att framlägga förslag till årsmötet att utebliven medverkan under städdag
debiteras med 250:-. Dessa medel skall fonderas och användas för skötsel av grönområden.
¤ Ansökan om vägbidrag skall inlämnas senast 31 januari 2012. Ansökan om lekplatsbidrag
senast 31 mars 2012. A.M.

Nästa möte

§7

Nästkommande möte onsdagen den 25 januari kl 18:30 hos L.H.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet och deltagarna tackade för kaffe med dopp.

Lars Hedlund
Sekr.

Anna Mörlid
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

