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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, måndagen
den 19 augusti 2013 hos Jonas Hellström.

Närvarande

Tina Forssén
Lars Hedlund
Manne Helgegren
Jonas Hellström
Amelie Mackay
Ingvar Ohlsson
Martin Palmberg

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade alla välkomna. Föredrogs den tidigare utsända dagordningen, vilken
godkändes.
Som justerare av dagens protokoll valdes T.F.
Protokoll 4/13

§2

¤ För få deltog i Gröngruppens möte för att verkställa aktuella beslut.
¤ Slänten på Videvägen mellan Ekåsvägen/Björkbacken skall åtgärdas med föreningens nya
röjsåg, alltför komplicerat jobb för vår grässkötare.
¤ Förhandlingar angående slänten vid Backstigen fortgår med fastighetsägaren. Vid Ordförandes
kontakt med Kommunen har framkommit att vägens beläggning lagts utanför grundunderlaget. En
kostnad går inte att estimera i nuläget.
¤ Rampen för linbanan vid stora lekparken är nu på plats med mycket stor förnöjelse för områdets
barn i alla åldrar. Styrelsen framför ett stort tack till mästerbyggarna.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Ekonomi

§3

Meddelade Kassören att en medlemsavgift fortfarande resterar.
Kostnaderna för containers vid vårens städdag uppgick till 27.500:- .
Gröngruppens kostnader håller sig inom den budgeterade ramen.
Styrelsen noterade detta.
Rapporter

§4

Gröngruppen:
Fällning och glesning av träd inom grönområdena fortgår enligt plan. Diskuterades hur få en god
dialog med fastighetsägarna.
Gruppen sammankallar till ett nytt möte, för planering och beslut.
Beslutades att anlita en arborist för en generalplan för vårt område.
Hemsidan:
Allt fungerar nu bra på hemsidan.
Face Book har ännu få aktörer, beslutades lägga ut aktuella fotografier och kommande aktiviteter.
M.P. tar kontakt med Satelitföreningen för den gemensamma hemsidan

Lekplatser:
L.H. har varit i kontakt med en förening, som bytt ut all sand till EU-standard. Vid en senare
kontakt med Kommunen informerades att detta är ett krav för att få platsen godkänd.
Diskuterades att det är platsen vid Stutaliden som står på tur för en liten upprustning.
L.H. tar kontakt med entreprenör för att få en kostnadsstorlek, om det blir aktuellt med byte av
sand vid stora lekparken.
Farthinder:
Utrustning för detta är inköpt för uppmontering. J.H. påtog sig att ansvara för placering och
uppsättning.
Höstens städdag

§5

Städningen är planerad till lördagen den 12 oktober. Aktuella arbetsuppgifter, att fastställas vid
Styrelsens kommande möte.
Övriga frågor

§6

Dagvattenbrunnen vid Björkbackens slut på Videvägen har inte kapacitet vid kraftigare regn.
En av brunnarna ligger dessutom helt fel, regnvattnet når inte fram.
Beslutades att I.O. tar kontakt med entreprenör för att finna en lämplig lösning.
Har framkommit att hisslinan för sand på stora lekparken kan orsaka tillbud, M.H. kontaktar
Kenneth för konsultation.
Styrelsens nästa möte

§7

Nästa möte måndagen den 30 september hos M.P.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet och deltagarna tackade för kaffe med kaka.
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