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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, onsdagen
den 27 januari 2016, hos Greta Vesterberg

Närvarande:

Lars Hedlund
Manne Helgegren
Amelie Mackay
Ingvar Ohlsson
Greta Vesterberg
Helena Jonason, Adjungerande

Mötets öppnande

§1

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

Protokoll 8/2015

§2

¤ Slänten Videvägen kommer att åtgärdas under våren.
¤ Enligt samtal med representant från Kommunen har Föreningen det hela ansvaret för åtgärder
inom grönområden och utrustningar vid våra lekplatser. Kommunen kan vara behjälplig i
speciella frågor.
¤ Angående motionen om utfarten från Ekåsvägen mot Sandövägen över GC-vägen, har
Kommunen ansvar för GC-vägens underhåll. Efter diskussion med Teknik om problemet med
dålig sikt och förekommande incidenter, kommer Kommunen att inspektera och återkomma med
någon typ av åtgärd.
¤ Styrelsen godkände extra sand till lekplats Stutaliden.
¤ Båten ligger kvar på grönområde trotts påpekande. Beslutades om en ny kontakt. M.H. och G.V.
Rapporter

§3

Ordförande:
En skrivelse har inkommit angående fastighetsägares egna åtgärder på grönområde. Beslutade
Styrelsen att ta en titt på de aktuella anmärkningarna. M.H. kontaktar rapportskrivaren samt
lyssnar med organisationen REV om synpunkter.
Ekonomi:
Vi har erhållit en relativt god ränta på innestående medel under 2015.
Grönområdesgruppen:
Planer på att låta arborist se över områdena under hösten. Frågan om en eventuell ytterligare
föryngring tas upp på årsmötet. Även behovet av hjälp med avyttring av fällt virke.

Brevlådefrågan

§4

A.M. presenterade ett något omarbetat förslag till utskick till samtliga fastigheter. Beslutades att
enkäten sändes ut i samband med Ordförandes kommande informationsbrev.

Årsmötet

§5

Beslutades att hålla mötet den 22 mars i Toråsskolan.
Eventuella motioner skall enligt stadgarna vara Styrelsen tillhanda en månad före mötesdagen.
Bokslut, verksamhetsplan, och budget för 2016, grönområden, lekplatser, vägunderhåll samt
eventuella motioner planeras vid Styrelsens kommande möte.
L.H. meddelar Satelitföreningen.
Övriga frågor

§6

# Beslutades avvakta med motionen från Satelitföreningens Valberedning tills efter årsmötena.
# Klagomål om otillräcklig sandning vid halka, Björkbackens övre postlådor. I.O.
# Beställning av sommarens gräsklippning av aktuella grönområden. I.O.
# Framkom förslag om arrangemang för nyinflyttade, brev/sammankomst. Frågan beredes till
Styrelsens kommande möte för att belysas på Årsmötet.
Kommande möte

§7

Nästa möte tisdagen den 8 mars 2016, 18:30 hos M.H.
Avslutning

§8

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med mandelkaka.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Greta Vesterberg
Justerare

