6/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, måndagen
den 12 oktober 2015, hos Lars Hedlund

Närvarande:

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

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen och vände sig speciellt till Helena Jonason som önskar medverka
för att få en inblick i Styrelsens arbete. Föredrogs dagordningen, som godkändes. Att justera
dagens protokoll, förutom Ordförande valdes M.P.

Protokoll 6/2015

§2

¤ Vår vägunderhållare är inte intresserad av veden från de fällda träden, beslutades att dra fram
den till lämpliga platser under den kommande städdagen.
¤ Trottoaren, Ekåsvägen kommer att åtgärdas vid en kommande helg, då entreprenören har en
ledig tid. Aktuella farthinder har levererats. Har tillkommit att vissa farthinder har lossnat från
vägytan. I.O. talar med företaget om detta och en säkrare förankring.
¤ Linjer för P-plats Stutaliden samordnas med eventuella nya linjer, efter att arbetet på Ekåsvägen
är slutfört.
¤ Sanden, Markussons Plats är avlägsnad.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Rapporter

§3

Ordförande:
Genomgång av det kommande medlemsutskicket, som efter några tillägg godkändes för
distribution.
Ekonomi:
Ekonomin är välbalanserad med ca 240,000:- på rörelsekontot.
Sekreterare:
Efter kontakt med jurist hos Kommunen framkom att vi har rättighet att upprätta register, ex.vis
mailadresser men inte offentliggöra dem utan ett godkännande vid ett Medlemsmöte.
Hemsidan:
Beslutades att ”annonsera” för Facebook i det kommande utskicket.
Områdesgrupper:
Arbetsgruppen för lekplats Stutaliden har kommit in med ett antal förslag för upprustning och
nybyggen. Styrelsen beslutade att i ett första steg anslå ca 6,000: - En vidare upprustning och
eventuellt nya fotbollsmål tas upp efter att detta steg är genomfört.
Styrelsen framförde ett tack till arbetsgruppen.

Brevlådefrågan

§4

Presenterade A.M. ett underlag för utskick till samtliga fastigheter, där kostnaden för en stor
låsbar låda hamnar på cirka 900: - och en dito liten på 500: -. Efter en längre diskussion beslutade
Styrelsen att sända ut underlaget. (A.M./M.H). Efter inkomna önskemål tas ett beslut, som skall
föreläggas Årsmötet, vid Styrelsens kommande möte.
Valberedningen

§5

J.W. berättade att valberedningen har varit i kontakt med fler kandidater som är intresserade av
medverkan i Föreningens styrelsearbete. Föreslogs att bordlägga detta till Styrelsens nästa möte,
vilket godkändes.
Höstens städdag

§6

Beslutades att senarelägga dagen till lördagen den 7 november, då hösten och lövfällningen
kommit lite längre. För de aktuella arbetsuppgifterna tillkommer framdragning av virke och
eventuell riseldning. I.O. beställer containers, G.V. ombesörjer förtäring. Dagen anslås på våra
tavlor.
Övriga frågor

§7

# Angående den tidigare korrespondensen med fastigheten 17:215 beslutades att lämna detta utan
vidare åtgärd.
# De två varningsskyltarna för hastighetshinder beställs. L.H.
# Angående underhållet av bullerplanket mot Sandövägen beslutades att avvakta för en senare
kontakt med aktuella fastighetsägare.
# Vissa gatubrunnar bör rensas, sugas. I.O.
# Båten Stutaliden 17:158 har åter, trots påpekande, blivit placerad på icke tillåten plats. M.H.
kontaktar ägaren av båten.
# Finns det regler för höjden på häckar vid utfart från garageutfart? L.H. söker svar hos
Kommunen.
Kommande möte

§8

Nästa möte torsdagen den 26 november 18:30 hos A.M.

Avslutning

§9

Ordförande avslutade mötet, deltagare tackade för kaffe med tillbehör.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Martin Palmberg
Justerare

