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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, måndagen
den 30 september 2013 hos Martin Palmberg.

Närvarande

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

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade alla välkomna. Föredrogs dagordningen, vilken godkändes.
Som justerare av dagens protokoll valdes A.M.
Protokoll 5/13

§2

¤ Förhandlingar med fastighetsägaren angående vägslänten på Backstigen är genomförda.
En Nöjdförklaring är upprättad för godkännande. Kostnaden för förstärkningen av vägbanken
slutade på 38.365:-. Styrelsen godkände upplägget.
¤ 2 farthinder är monterade på Björkbacken.
¤ Representanter från Kommunen har besiktigat dagvattenbrunnarna på Björkbacken och ärendet
är under utredning hos Kommunen.
¤ En omläggning av underlaget i stora lekparken skulle kosta ca 100 tusen kronor. Bli aktuellt
först om Kommunen kräver detta.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Ekonomi

§3

Meddelade kassören att Föreningen har en god ekonomi och avsättningar möter de budgeterade.
Bidragen från Kommunen, lekplatser och vägavgift till pumpstationen har nu reglerats.
Styrelsen noterade detta.
Rapporter

§4

Gröngruppen:
Har haft ett nytt sammanträde, diskuterades bl. a. samförstånd och överenskommelser med
närboende till aktuella aktiviteter. En ek på Stutaliden, gräsplanen, är ett sådant ärende.
Många fastighetsägare har lämnat mycket positiva kommentarer om upprustningen av
grönområden och lekplatser. I stort ett intygande om ett fint och barnvänligt område.
Hemsidan:
Facebook har nu 27 medlemmar.
Diskuterades utlägg av bilder på Facebook, ex.vis farthindren och invigningen av linbanan på
stora lekplatsen. Påpekades att vi måste ha försiktighet med bilder med tanke på sekretess.
Lekplatser:
Önskemål om fler bänkbord vid stora parken har inkommit. Diskuterades att söka finna något
begagnat som är till salu. T.F. undersöker.

Höstens städdag

§5

Städningen är flyttad till lördagen den 19 oktober, kl 10 till 13. Detta med anledning av den sena
lövfällningen.
T.F. anslår kallelse på våra tavlor, samt gör ett litet program för barnen.
A.M. planerar de aktuella arbetsuppgifterna i samråd med respektive ansvarig i
Gröngruppen.Även eld-platser och -vakter.
I.O. beställer 3 stora containers.
Vi avslutar med korv, dricka och kaffe, T.F./M.H.
Styrelsen noterade detta
Övriga frågor

§6

# Invigningsfesten för linbanan blev lyckad, ca 90 personer deltog.
# Ordföranden gick igenom det kommande utskicket till fastighetsägarna, vilket godkändes av
Styrelsen
# Frågan om en ”installation” för Grannsamverkan har inkommit. Beslutades att avvakta med
detta för en eventuell punkt på det kommande årsmötet. Tas med i utskicket.
# Vissa klagomål har rapporterats, höga ljud från lekparker och trädfällningar. Tas med i
utskicket.
# Ett förslag för att anordna Loppisdagar har noterats, beslutades att återknyta initiativet till
förslagsställaren.
# Vid förfrågan meddelar Trafikverket att underhållet av trafikspeglar i anslutning till enskilda
vägar är föreningars ansvar. Dessutom att speglar inger en falsk säkerhet.
Beslutade Styrelsen att montera ned aktuell spegel Sandövägen-Ekåsvägen och att flytta
gatunamnet till spegelstolpen. L.H. I.O.
Styrelsens nästa möte

§7

Nästa möte måndagen den 18 november kl 19.00 hos A.M.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet och deltagarna tackade för kaffe med chokladtårtor.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Amelie Mackay
Justerare

