6/2014

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, torsdagen
den 9 oktober, 2014 hos Martin Palmberg.

Närvarande:

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

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen. Föredrogs dagordningen, som godkändes. Att justera dagens
protokoll, förutom Ordförande valdes G.V.
Protokoll 5/2014

§2

¤ Angående områdets postlådor och ställningar beslutades att försöka presentera ett förslag till
årsmötet, gärna med hjälp av intresserade.
¤ En varningsskylt är beställd för trottoarens slut vid Ekåsvägen. (se §3, trädgruppen)
¤ Fallräcket vid gamla tennisbanan åtgärdas snarast, I.O.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Rapporter

§3

Ekonomi:
2 fastigheter fallerar fortfarande med årsavgiften.
Beslutades om inkasso.
Hemsidan:
49 fastigheter finns nu på Facebook.
Hemsidan har uppdaterats med bl.a. fler fotografier från aktuella aktiviteter.
Ordförande:
Gick Styrelsen igenom Ordförandes förslag till medlemsutskick, att utsändas inför städdagen.
Trädgruppen: (områdesgrupper)
Programmet för våra grönområden följer den fastställda planen. Arboristen kommer att fortsätta
”renoveringen”, för att märka ut träd som skall fällas eller hamlas. Återväxten sköter naturen.
För lekplatsen Stutaliden har ännu inga närboende anmält intresse för förslag till upprustning,
detta tas upp på medlemsutskicket.
Meddelar gräsklipparen att vissa platser är svåråtkomliga för maskinen.
En ny brunn är beställd med grävning, vid slutet av Björkbacken mot Videvägen.
Beslutades att också sätta upp en s.k. gråsugga vid trottoarslutet Ekåsvägen.
Styrelsen avvaktar med eventuellt behov av fler fartbegränsande hinder på områdets vägar.
Städdagen

§4

Lördagen den 18 ds samlas vi för skötsel av områdets friområden. Start kl 10, avslutning 13.
Kallelse genom brev och anslag på våra tavlor.
I.O. beställer 2 ev. 3 containers.
Eldning O.K. där så anses nödvändigt.
Förtäring och kaffe, G.V. och M.H.

.
Övriga frågor

§5

# Beslutades att kalla Valberedningen till ett styrelsemöte närmare Årsmötet.
# Fick I.O. och L.H. i uppdrag att börja spåna vidare på historiken kring våra föreningar,
Vägföreningen, Villaföreningen samt Samfällighetsföreningen.
Styrelsens nästa möte

§7

Nästa möte tisdagen den 25 november kl 18:00 hos M.H.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med krans.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Greta Vesterberg
Justerare

