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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, tisdagen
den 24 februari, 2015 hos Lars Hedlund.

Närvarande:

Lars Hedlund
Manne Helgegren
Jonas Hellström
Amelie Mackay
Ingvar Ohlsson
Björn Börjesson, valberedningen
Jonas Wiegert,
”

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen. Föredrogs dagordningen, som godkändes. Att justera dagens
protokoll, förutom Ordförande valdes J.H.
Protokoll 1/2015

§2

¤ Beslutades att gör ett upprop för västra lekplatsens upprustning via anslagstavlan. A.M.
¤ Från Kommunen har erhållits ägarförhållandet av marken kring motionsslingan.
Den västra ägs av Kommunen, mellanparten av A-C Kron/Sten Nilsson och den östra av Gamla
Stans Företagshus.
¤ Brevlådefrågan tas upp på Årsmötet med några förslag och om intresse finns, bilda en
arbetsgrupp. Framkom uppslaget att varje fastighet har en egen postlåda vid tomtgränsen. L.H.
sonderar frågan hos Posten.
¤ Från Lantmäteristyrelsen har bekräftats att fastigheterna 16/16 skall debiteras 0,6 och 17/17
0,5 gånger årsavgiften. Fastighet 4:61 betalar hel avgift.
¤ Aktuella vägtavlor och fixeringen av trafikspegeln Ekås/Videvägen är åtgärdade.
¤ Efter kontakt med Kommunen framkommer att inga speciella förordningar finns angående
vinterparkering av båtar på tomtmark. Varje förening får ha sin egen policy.
¤ Uppmanats på våra tavlor möjligheten att plocka virke från fällda träd.
¤ L.H. tar kontakt med M.P. angående förnyelsen av Hemsidan.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Rapporter:

§3

Ekonomi:
Presenterade Kassören det ekonomiska resultatet mot budgeterat för 2014.
Intäkter:
297 783:- mot budget 295 000:-.
Avsättning: 112 903:- mot budget 80 000:-.
Budgetförslaget för innevarande verksamhetsår skall gås igenom och fastställas vid Styrelsens
kommande möte.
Ordförande:
Meddelade Ordförande att brev är översänt till fastighetsägaren 17:215 och att vi avvaktar den
fortsatta processen.
Områdesgrupper:
Planen för 2014 års trädavverkningsarbete är väl genomförd. Många positiva tillrop har mottagits
från fastighetsägare. Presenterades en dokumentation över det totala arbetet.
Gruppen har gått igenom och utvärderat arbetet med Trädspecialisterna i Kungsbacka.
Gröngruppen avvaktar nu resultatet av röjningarna. Under tiden planeras det fortsatta arbetet i
aktuella grönområden, för nya beslut att verkställas under 2016/2017.

Inför städdagen görs ett upprop om vad som måste prioriteras för att rensa marken på virke och
bränna sly.
Valberedningen

§4

Diskuterades och ventilerades olika möjligheter för att intressera nyinflyttade att engagera sig i
Föreningens framtid.
Valberedningen redogjorde och presenterade några idéer för att föra in ny kunskap, samt lappa
över historik.
Årsmötet

§5

Tyvärr kunde inte, som tidigare år, mötesdag samordnas med Satellitföreningen.
Beslutades att lägga Samfällighetens årsmöte måndagen den 30 mars.
Plats Toråsskolans musiksal.
Kallelse anslås senast den 3 mars.
Verksamhetsberättelse och –plan, ekonomiska och övriga handlingar utsändes.
Motioner

§6

En motion har inkommit och kommer att behandlas vid Styrelsens kommande möte.
Städdagen

§7

Städdagen planeras att genomföras den 18 april.
Aktuella arbetsuppgifter gås igenom vid Styrelsens nästa möte. Det mest viktiga blir att ta hand
om fällt virke.
Övriga frågor

§8

Från sophämtning och vägunderhåll har påpekats problem med överhängande grenar från träd
samt utstickande grenar från häckar. I.O. efterhör vilka platser som är aktuella, så att vi kan
åtgärda.
Nästa möte

§9

Nästa möte tisdagen den 17 mars kl. 18:30 hos M.H.
Avslutning

§10

Ordförande avslutade mötet. Deltagarna tackade för kaffe och kaka.
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