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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, tisdagen
den 20 januari, 2015 hos Greta Vesterberg.

Närvarande:

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

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen. Föredrogs dagordningen, som godkändes. Att justera dagens
protokoll, förutom Ordförande valdes I.O.
Protokoll 7/2014

§2

¤ Fallräcket vid gamla tennisbanan är nu reparerat.
¤ En ny påminnelse sändes ut till berörda för att efterhöra om intresse finns att rusta upp
lekplatsen vid västra Stutaliden. A.M.
¤ Arboristerna har startat glesning och föryngring i de planerade grönområdena.
¤ Påpekades att del av stängslet kring gungorna, stora lekplatsen fortfarande saknar några
överliggare.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Rapporter:

§3

Ekonomi:
Årsavgiften för 2014 för fastigheten 4:61 är inte reglerad. Ägaren åberopar, att eftersom
fastigheten inte gränsar till aktuell väg, bör avgiften reduceras i likhet med fastighet 16:16.
Beslutades att bordlägga ärendet till det kommande mötet. Dock skall avgiften för 2014 inbetalas.
Efter konsultation med R.E.V. (L.H.) kommer eventuell ändring att regleras på avgiften för 2015.
Meddelade Kassören att föreningens ekonomi är god.
Ordförande:
Ett antal skrivelser har inkommit:
Har uppmärksammats att det inte är lämpligt att vinterförvara båtar inom vårt område. I något fall
har infartsväg grusats på kommunal mark. Efter en diskussion om båtstorlekar och lämpligheten
att utnyttja tomtmark för båtförvaring, beslutade Styrelsen att tala med ägaren (M.H.) och att vi
kontaktar Kommunen för att höra om det finns speciell förordningar. L.H.
Fastighetsägaren, 17:215, har trotts ett antal påminnelser inte flyttat på störande värmepump mot
angränsande tomt.
Ägaren har också, genom brev klagat på arboristernas arbete i det närliggande området, även
avmarkerat träd som skall fällas, och på eget bevåg planterat nya träd.
Tillkommer att ägaren sopat bort sand som motverkar halkrisk, på väg som gränsar till
fastigheten.
Utöver detta flyttat ut tomtarealen på närliggande grönområde.
Efter att fastighetsägaren har avböjt ett antal möten med representanter från Styrelsen, beslutades
nu att på lämpligt sätt få igång en dialog, först genom brev för ett personligt möte. M.H.

Styrelsen har mottagit ett antal brev och mail med glädjande tillrop om ett förnämligt arbete för
områdets trevnad, säkerhet och upprustning av grönområden.
Några fastigheter vid Björkbacken har haft besök av vildsvin som helt grävt upp gräsmattor.

Trädgruppen: (områdesgrupper)
Arboristerna har fått många berömmande ord för dugligt och väl utfört arbete. Det som är
avverkat skall rensas upp vid den kommande städdagen.
Beslutades att anslå på våra tavlor att det är fritt fram att utnyttja det fällda virket. A.M.
Postlådor

§4

Frågan kommer som tidigare beslutats, att finnas med på Årsmötets agenda för en diskussion om
hur angeläget detta är. Om mötet beslutar en upprustning, bilda en arbetsgrupp som ansvarar mot
Styrelsen.

Årsmötet

§5

Mötet samordnas med Satelitföreningen.
Dag och tid.
Underlaget för dagordningen samordnas vid Styrelsens kommande möte.
Motioner skall vara inlämnade senast 1 månad före mötet.
Verksamhetsberättelse och –plan, bokslut, revisionsberättelse, budget för 2015.
Kontakt med Valberedningen. M.H.
Ordföranden uppmanade att Styrelsen grundligt tänker igenom vad som är i behov och bör
genomföras under det nya verksamhetsåret.

Övriga frågor

§6

Beslutades att förnya hemsidans domen för 2015.
Beslutades att kontakta Kommunen angående ägarbilden runt motionsslingan. L.H.
Meddelades att två nya skyltar för hastighet och farthinder beställts, samt att trafikspegeln EkåsVidevägen skall svetsas, I.O. L.H.
Styrelsens nästa möte

§7

Nästa möte torsdagen den 19 februari kl 18:00 hos L.H.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet. Deltagarna tackade för god förplägnad.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

