6/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, tisdagen
den 2 september, 2015 hos Manne Helgegren.

Närvarande:

Lars Hedlund
Manne Helgegren
Amelie Mackay
Ingvar Ohlsson
Martin Palmberg
Greta Vesterberg
Jonas Wigert, Valberedningen

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen. Föredrogs dagordningen, som godkändes. Att justera dagens
protokoll, förutom Ordförande valdes A.M.

Protokoll 5/2015

§2

¤ I.O. tar förnyad kontakt med Peter Bengtsson angående kvarvarande virke från trädfällningar på
grönområden.
¤ P-plats vid Stutaliden har besiktigats. Förslag till åtgärd: måla linjer samt ny skylt för fyra
platser.
¤ Stora lekplatsen, se §3, Områdesgrupper.
¤ Förlängning av trottoar och uppsättning av farthinder på Ekåsvägen är beställd, I.O. påminner
entreprenören.
¤ Nytt farthinder på Ängsvägen är uppmonterat, varningsskyltarna saknas. I.O. talar med
entreprenören för Ekåsvägsarbetet, att också ta in detta i ackordet.
¤ Sanden på Markussons Plats är avlägsnad.
Därefter lades protokollet till handlingarna.

Rapporter
§3
Ordförande:
Gick Styrelsen igenom Ordförandes förslag för kommande utskick till Föreningens medlemmar.
Beslutades att sända ut detta i samband med kallelse till höstens städdag.
Ekonomi:
Medlemsavgifterna för årets verksamhet är nästan helt inbetalda, saknas den medlem som alltid
behöver lång påminnelsetid.
Sekreterare:
Ett antal samtal har inkommit med påpekande om: Upprustningen av våra lekplatser bl.a. en
barngunga som varit trasig en längre tid, allt för mycket gräs i sanden, vad som händer med
gruppen för lekplats Stutaliden, färdigställningen av trottoar Ekåsvägen, önskemål om bortforsling
av fällda träd samt varför det inte händer något med installation av nya postlådor.
Från Satellitföreningen har översänts en förteckning över områdets e-postadresser. Styrelsen
tackade för dessa. Uppdrogs åt L.H. att sondera vilka rättigheter en förening har att lägga ut sådan
information till sina medlemmar.
Hemsidan:

62 fastigheter är nu anslutna till Facebooksidan.
Områdesgrupper:
Angående lekplats Stutaliden meddelade A.M. att en grupp är bildad, sammankallande är Jonas
Lexen, Stutaliden 4.
Diskuterades önskemålet om att få en motsvarande grupp för stora lekplatsen. Övriga påpekanden
under §3 kommer att åtgärdas vid höstens städdag.
Beslutades att uppmärksamma behovet av en grupp för stora lekplatsen i det kommande
medlemsutskicket och efter detta kontakta småbarnsföräldrar.
Valberedningen

§4

Rapporterade J.W. att Valberedningen avser att ta kontakt med ett antal fastighetsägare för att
efterhöra intresset att testa/medverka en period som adjungerande i Styrelsen.
Under en sådan tid kan man få kunskap om styrelse-funktioner och arbete.
Styrelsen välkomnade förslaget och ser fram emot en lyckad lösning för att intressera medlemmar
att medverka i arbetet för Samfällighetsföreningens vidare utveckling.
Brevlådor

§5

Ordförande gick igenom ett framtaget förslag med kostnader för olika typer och storlekar av
lådor.
Estimerade totalkostnader för de skilda förslagen spänner från 150 till 350 tusen kronor.
Ett antal fotografier över olika lösningar presenterades.
Under resans gång har inkommit åsikter som ”att det är bra som det är” till önskemål om
”stor låsbara låda”.
Vid senaste Årsmötet har bifallits att Styrelsen arbetar vidare för att presentera ett underlag som
kan genomföras.
Beslutades nu att gå ut med två förslag med prisnivå, för en liten låsbar låda samt en stor låsbar
låda.
Beslutades också att A.M. tar fram ett fotounderlag att sändas ut till samtliga fastigheter, med
önskan om svar, antingen via e-post eller skriftligt.
Höstens städdag

§6

Beslutades att kalla till städning lördagen den 17 oktober
Övriga frågor

§7

Beslutade styrelsen att linjera upp för fyra p-platser vid Stutalidens infart. I.O. talar med
entreprenören som skall utföra förlängningen av trottoaren,

Kommande möte

§8

Nästa möte måndagen den 12 oktober 18:30 hos L.H.

Avslutning
Ordförande avslutade mötet, övriga deltagare tackade för kaffe med hembakat.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Amelie Mackay
Justerare

