5/2014

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, torsdagen
den 28 augusti hos Jonas Hellström.

Närvarande:

Lars Hedlund
Manne Helgegren
Jonas Hellström
Amelie Mackay
Ingvar Ohlsson
Martin Palmberg
Greta Vesterberg

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen. Föredrogs dagordningen, vilken godkändes. Att justera dagens
protokoll, förutom Ordförande valdes I.O.
Protokoll 4/2014

§2

¤ Kommunen har slamsugit brunnen Björkbacken/Videvägen, samt lämnat förslag på hur utnyttja
den brunn som nu inte nås av vattenmassorna. I.O. kontaktar lämplig entreprenör. Också
nödvändigt att avlägsna gräs som växer mot gatstenen.
¤ Beslutades att avvakta med brunnarna vid stora lekparken.
¤ Skyddsräcken vid ”Paltaspjutet” åtgärdas på städdagen, medtages i arbetsprogrammet.
¤ Nya grepp för klätterplanket är beställda och att sättas upp, även detta på städdagen.
¤ L.H. beställer varningsskylt för trottoarslutet vid Ekåsvägen.
¤ I.O. kontaktar företag angående fallräcket vid gamla tennisbanan.
¤ Styrelsen är enig om att åtgärda med fler farthinder, på aktuella platser, om inte
hastighetsbegränsningen efterföljes.
Rapporter

§3

Ekonomi:
Meddelade kassören att Föreningen nu har 1,1 milj. fonderade.
7 fastigheter har ännu inte betalat årsavgiften.
Hemsidan:
47 fastigheter finns nu på Facebook.
Ordförande:
Höstbrevet sändes ut inför städdagen.
Angående områdets brevlådor är J.Idevall villig att samla en grupp, som lägger fram förslag, M.H.
kontaktar J.I. Eventuell information på Facebook.
Trädgruppen: (områdesgrupper)
Beslutades att ta in en offert från arborist. I.O./A.M.
Styrelsen efterlyser intresserade för upprustning av lekpark Stutaliden. A.M.
Bullerplanken

§4

Kommunen har nu börjat rusta upp planket, busshållplatsen, Sandövägen väster.
Några fastigheter på Sandövägens östra sida har ännu inte vidtagit åtgärder. Beslutades avvakta
ännu en tid.

Städdagen

§5

Beslutades att lägga städdagen den 18 oktober.
Aktuella arbetsuppgifter, utöver de vanliga runt fastigheter, tas fram och planeras vid Styrelsens
kommande möte. Ordföranden ombad Styrelsen att tänka över aktuella behov.
Övriga frågor

§6

# Föreslog Ordförande att kalla Valberedningen till det kommande mötet, vilket godkändes
# Angående föreningens historiska bakgrund kontaktar L.H. Håkan Löfgren och Anna Cederdahl
för att höra om eventuella filade handlingar.
Styrelsens nästa möte

§7

Nästa möte torsdagen den 2 oktober kl 19:00 hos M.P.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med tillbehör.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

