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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, torsdagen
den 26 november 2015, hos Amelie Mackay

Närvarande:

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

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen och föredrog dagordningen, som godkändes. Att justera dagens
protokoll, förutom Ordförande valdes I.O.

Protokoll 7/2015

§2

¤ Ekåsvägens nya farthinder kommer att monteras till våren.
¤ Stutalidens lekplats är upprustad, Styrelsen tackade för ett förnämligt arbete.
¤ Höstens städdag blev ganska välbesökt med de aktuella uppgifterna väl genomförda.
¤ Vad gäller höga häckar vid utfart från egen fastighet finns inga andra regler än sund
överenskommelse mellan fastighetsägarna, svarar Kommunen. Annars, en juridisk process via
advokater.
Därefter lades protokollet till handlingarna
Rapporter

§3

Ordförande:
Håkan Löfgren, ordförande i Föreningen under en åtta-års period har avlidit. Beslutades att sända
blomarrangemang till begravningen.
Valberedningen har meddelat att man har tre nya aspiranter som kan bli intresserade av
medverkan i styrelsearbetet. Två av dessa kommer att medverka i Styrelsens kommande möte.
Ekonomi:
Ekonomin är välbalanserad med ca 183,000:- på rörelsekontot. Fakturen för förlängningen av
trottoaren vid Ekåsvägen är då inte reglerad.
IT:
Meddelades någon liten ökning av Facebookanvändare.
Brevlådefrågan

§4

A.M. presenterade ett förslag till utskick till samtliga fastigheter. Beslutades att sända ut enkäten
andra veckan i januari 2016.

Inkomna motioner

§5

En motion om GC-vägen som korsar utfarten med det skymmande bullerplanket från Ekåsvägen.
Några händelser kunde ha orsakat allvarliga skador med korsande cyklister. Föreslaget är att sätta
upp en ”grind” som spärrar direkt överfart. Beslutades att L.H. kontaktar Kommunen.
Motion om vem som har ansvaret för plantering av buskar och träd, samt lekplatsernas olika
redskap på kommunal mark. Beslutades att L.H. konsulterar Kommunen även i denna fråga.
Motion från Satelitföreningen med förslag om att styrelseansvaret med skötsel av denna enhet
överförs till Samfällighetens verksamhet.
Styrelsen diskuterade ingående innebörden av detta. Föreningens ansvar är ju ytterst att värna om
områdets medlemmar men här erfordras speciell kunskap. Kan delar av Satelitföreningens styrelse
gå in i en ”satelitgrupp” i Styrelsen? Vad innebär kostnadsansvaret? Beslutades att noggrant
genomlysa frågan vid Styrelsens kommande möten och att vid något möte ha med representanter
från Satelitföreningen.
Lekplatsgruppen

§6

Gruppen har inkommit med en skrivelse med förslag om ytterligare upprustning och förbättring
av lekplatserna. Beviljade Styrelsen ett anslag på 25,000:- i ett första steg.
Övriga frågor

§7

Slänten vid Videvägen mellan Ekåsvägen och Björkbacken är dåligt underhållen. Vår nuvarande
Gräsklippare har inte utrustning för detta. M.H. tar in anbud.
Kommande möte

§8

Nästa möte onsdagen den 27 januari 2016, 18:30 G.V.
Avslutning

§9

Ordförande avslutade mötet, samtliga tackade för julmacka och tillbehör.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

