3/2016

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, tisdagen
den 11 april 2016, hos Ingvar Ohlsson.

Närvarande:

Lars Hedlund
Manne Helgegren
Helena Jonason, adjungerande
Amelie Mackay
Ingvar Ohlsson
Martin Palmberg
Greta Vesterberg

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen och föredrog dagordningen, som godkändes. Att justera dagens
protokoll, förutom Ordförande, valdes I.O.
Ordföranden gick igenom handlingar, protokoll och förrättningar som föreligger i arkiv och
förvaring.
Protokoll 2/2016

§2

¤ Båtägaren, Stutaliden. M.H.G.V.
¤ Trimmern ännu inte funnen.
¤ Krokarna till lekplatsens klätterplank saknas fortfarande. A.M.
Styrelsens konstituering
Vice ordförande
Ekonomi/kassör/vägar
Sekreterare/Kommunkontakt
Miljögrupp/lekplatser
:-:
Hemsida/Facebook

§3
Helena Jonasson
Ingvar Ohlsson
Lars Hedlund
Amelie Mackay
Greta Vesterberg
Martin Palmberg

Ordförande och Kassör tecknar firma i samverkan. Kassören ensam i bankärenden.
Styrelsen godkände detta.
Årsmötesprotokoll 2016

§4

Genomgicks protokollet:
I röstlängdslistorna med telefonnummer och mailadresser saknas nu ett antal uppgifter. Dessa
delades ut till styrelsemedlemmarna för att få in resterande kontakter och uppgifterna fullständiga.
Beslutades att dela ut protokollet, med bild på Styrelsens ledamöter.

Städdagen 23 april

§5

Beslutades ställa ut 2 containers. I.O.
A.M. presenterade kallelsen som anslås på tavlorna.
Kaffe, läsk och korv handlas och ordnas av H.J. och G.V.
Är väderleken tjänlig blir det eldning av ris.

Lekplatser

§6

Pågående arbeten med berörda grupper och platser.
Sand önskas på fotbollsplanen Stutaliden. A.M. meddelar lekplatsgruppen att Styrelsen sam
tycker.
Brevlådor

§7

Av de aktuella åtta platserna bör fyra ingå i årets budget. Beslutades börja med lådorna vid
Ekåsvägens infart för att sedan fortsätta med någon på Stutaliden. G.V. söker kontakt med Senior
och Veteran-poolen för förfrågan om intresse och kunskap för en offert.
L.H. kontaktar Posten för att efterhöra eventuella krav.
Aktuell låda är Albertina (h52, b34, D19) Lämplig färg, troligen grön.
Aktuella verksamheter under 2016

§8

# Underhållet av våra grönområden.
# Trafiksäkerheten; hastigheten på våra gator, skymmande häckar och fartbegränsande hinder.
# Fortsatt upprustning av lekplatserna.
# Starta byggnaden av nya postlådor och anslagstavlor.
# Utveckla form och material för presentation till nyinflyttade.
# Förtydligande av Satellitföreningens nedgrävda kanalsystem som saknar servitut.
# Utfarten Ekåsvägen-Sandövägen.(Kommunansvar)
# Videvägsslänten Ekåsvägen-Björkbacken.
# Modernisering av IT-strategi för området.
# Påbörja översynen av Föreningens stadgar att presenteras vid det kommande Årsmötet.
# Fastighetsägares översyn av bullerplanken mot Sandövägen.
Övrig frågor

§9

¤ Tomtmarken fastigheten 17:215 synas vid det kommande mötet.
¤ Aktuell målning av plank mot Sandövägen. L.H.
¤ Bortbaxade stenar på vägen mot Sofies väg. I.O. talar med Peter om möjligheten att lägga
mycket ”svårflyttade” stenar.
¤ Entreprenaden för områdets gräsklippning. M.H.
¤ Slänten Videvägen. M.H.
¤ Tomtskötsel mot väg, tas upp vid nästa möte.
Nästa möte

§10

Kommande möte, onsdagen den 25 maj kl. 18:00 hos L.H. vilket inleds med en vandring i
grönområde 4.
Avslutning

§ 10

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med bullar.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

