5/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, tisdagen
den 12 maj, 2015 hos Amelie Mackay.

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 I.O.
Styrelsens konstituering

§2

Ekonomi/Kassör/Vägar
Sekreterare/Kommunkontakt
Miljögruppen
-:Hemsida/Facebook
Lekplatser/Städdagar

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

Ordförande och Kassör tecknar firma i samverkan. Kassören ensam för bankärenden.
Styrelsen godkände denna.
Protokoll 4/2015

§3

Brev kommer att sändas till båtägaren vid Stutaliden.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Rapporter:

§4

Ordförande:
Många positiva tillrop har inkommit för arbetet under städdagen.
Fastighetsägaren 17:215 har tagit till sig aktuella synpunkter och nu flyttat på den störande
värmepumpen, hoppställningen som är placerad på s.k. prickat område är ägarens ansvar.
Den mängd virke som ligger kvar efter trädfällningen är ju fri för att ta hand om. Föreslogs att
I.O. talar med våra aktuella entreprenörer, väg och gräs.
Ekonomi:
Ca hälften av medlemsavgiften är hittills inbetald, slutdatum är 30 maj.
Containerkostnad vid städdagen blev 12.000:Gatusopningen hamnade också på 12.000:-. Tyvärr kunde man inte komma intill gatukanten på
Markussons plats 2 och 4, baksidan Stutaliden 14, p.g.a. den utskjutande häcken. Klagomål har
kommit på att sanden ligger kvar. M.H. tar kontakt med fastighetsägaren, som har ansvaret för att
sanden kommer bort.
Områdesgrupper:
Påminnelse har sänts till lekparksgruppen Stutaliden väster och förfrågan om vad som behöver
åtgärdas.

Förfrågan från boende intill P-plats, Stutalidens infart om möjligheten att öka ut antalet platser.
I.O. och L.H. sonderar och talar med de närboende.
Utvärdering av städdagen

§5

Uppskattningsvis 40 fastigheter deltog under dagen. De som ställde upp har gjort ett fantastiskt
jobb och Styrelsen framför ett stort tack. Även de personer som tog hand om grill och förplägnad
deltog med stor iver.
Diskuterades hur vi skall agera för att få fler att delta. Detta bidrar ju till allas trevnad och
underlättar arbetet. Dessutom höjer vårdnaden av området statusen på vårt boende.
Beslutades att Ordföranden sänder ut ett brev med synpunkter och det viktiga i att underhålla vårt
område vilket ju även höjer statusen på vårt boende.
Lekplatser

§6

Stutaliden väster: Väntar vi på förslag från gruppen.
Stora: Är också i behov av upprustning. Linbanan har börjat gå allt för lågt med viss fara för ben
och fötter. Inhänganden kring gungorna bör förbättras.
Efter diskussion framkom att det bästa vore att även här få igång en småbarnsgrupp, som kan
komma in med idéer och förslag om ytterligare förbättringar.
Beslutades att även ta med denna fråga i det kommande utskicket.
Brevlådor

§7

Styrelsen är enig om att jobba vidare med detta också efter att Årsmötet givit sitt bifall.
M.P. erbjöd sig att ta bilder av aktuella platser för att få grepp om den nuvarande statusen.
Styrelsen kan sedan vid kommande möten arbeta fram en specifikation, för att senare hitta en
lämplig entreprenör som kan ha ytterligare synpunkter med en prisbild.
Beslutades att G.V. och M.H. tar fram en liten modell att arbeta vidare på.
Motion från årsmötet

§8

Beslutades vid Årsmötet att försöka samla nyinflyttade i vårt område, dels för att informera om
Föreningens verksamhet, dels för att knyta kontakter för att stärka gemenskapen.
Kan en lämplig kanal för att nå samtliga vara via dataregister eller genom skriftlig information?
Ordföranden föreslog att också ta med detta i det kommande utskicket.
Styrelsen godkände detta.
Övriga frågor

§9

# Farthinder till Valldaängsvägen är beställt.
# Beslutades att förlänga trottoaren på Ekåsvägen fram till det nuvarande farthindret och att
eventuellt utöka fartbegränsningen med ännu ett hinder längre fram på vägen.
M.H. och I.O. kontaktar den aktuelle fastighetsägaren för att presentera utbyggnaden.
Nästa möte

§10

Nästa möte tisdagen den 11 augusti, 18:30 hos J.H..
Avslutning
§11
Ordförande avslutade mötet. Deltagarna tackade för dryck och förplägnad.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

