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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, måndagen
den 29 augusti 2016, hos Lars Hedlund.

Närvarande:

Lars Hedlund
Amelie Mackay
Ingvar Ohlsson
Martin Palmberg
Greta Vesterberg

Mötets öppnande

§1

Då Manne Helgegren hade förhinder valdes Ingvar Ohlsson att leda dagens möte. Föredrogs den
tidigare utsända dagordningen, som godkändes. Att justera dagens protokoll, förutom Ordförande,
valdes G.V.
Protokoll 3/2016

§2

¤ Angående den tidigare felaktigt uppställda båten på Stutaliden beslutades avvakta höstens
placering.
¤ Trimmern och krokar till lekplatsens klätterplank är funna.
¤ Besiktning av mark intill fastighet 17:215 kunde inte genomföras p.g.a. risk för halka efter det
häftiga regnet.
¤ Planket mot Valldaängsvägen har besiktigats. Av de aktuella fastigheterna är en nymålad och
två acceptabla. Beslutades att sända brev till samtliga med förklaring om fastighetsägarens ansvar
gentemot Kommunen och Styrelsens uppdrag som besiktigande av plankets status och underhåll.
¤ Stenen på Sofis väg är åter bortbaxad. I.O. tar ny kontakt med Peter om en större sten.
¤ Hyfsning framför egen tomt beslutades att påtalas vid den kommande kallelsen till städdag.
¤ Slänten Videvägen och gräsklippning se §8
¤ Förslaget om program för mottagande av nyinflyttade i vårt område. Beslutades att respektive
styrelsemedlem tänker igenom vad som är av vikt för en ”Välkomstpärm”. Detta att presenteras
vid Styrelsens kommande möte.
Ekonomi

§3

Meddelade I.O. att fem fastighetsägare inte betalat in årets avgift. Nytt krav med aktuellt påslag är
utsänt.
Vägbidraget från Kommunen har reducerats kraftigt, från 40.000:- till 11.000:- Vid kontakt med
berörda parter, Camilla Graad, Per Ola Nylander och Carin Oxfall, har olika förklaringar delgetts.
Dessutom har framkommit problem om vem som egentligen har ansvaret för detta. I.O fortsätter
att trycka på för att få rätsida på problemet och att rätt summa utbetalas.
Lekplatser

§4

A.M. redogjorde för Stutalidsgruppen som nu ser över kommande behov för en fortsatt
upprustning.
Angående fotbollsmål på planen vid södra änden av vägen beslutades att A.M. kontaktar gruppen
för att planera och komma in med ett lämpligt förslag.
Meddelade L.H. att M.H. har haft samtal med gruppen för stora lekplatsen och att Styrelsen
behöver klargöra för hur arbetet med förbättringar skall planeras.
Angående nya krokar på klätterplanket har framkommit att hela planket förmodligen måste bytas
ut. Kanske en arbetsuppgift för den kommande städdagen?

Grannsamverkan

§5

Har framkommit önskemål om installation av Grannsamverkan. Styrelsen diskuterade att detta
kan vara positivt för en fortsatt genomgång och då återknyta till att förslagsställaren medverkar.
Brevlådor

§6

Som framgår av protokoll 3/2016, §7 skulle planen vara att i tid dela på installationen. Styrelsen
menar att allt bör göras på en gång, men att kostnaden delas upp på två år.
G.V. presenterade ett mycket genomtänkt arbetsprogram, som Styrelsen beslutade att följa.
Ansvariga för programmet är G.V./A.M. Gruppen tar omgående kontakt med tilltänkta
entreprenörer, leverantörer och Posten. Vidare att M.H. har en kontakt som kan presentera ett
byggförslag.
Färgförslag om röd låda med svart vred.
Ca 170 lådor, typ Albertina, erfordras, dessa med rundat tak, vilket innebär att anslagstavlor
särställes med ett eget tak.

Underhåll av vårt område

§7

Eftersom ordet städning kan vara belastat med en negativ klang, beslutade Styrelsen att ändra
uppdraget till ”Underhåll av vårt område”. Med den förhoppningen att detta skall innebära fler
deltagare.
Beslutades att lägga dagen till lördagen den 15 oktober.

Övrig frågor

§8

# Angående skötsel av slänten Videvägen beslutades att G.V./I.O. kontaktar Christel för att
diskutera en lämplig lösning för ett enkelt underhåll.
# Gräsklippningen av området diskuteras också med Christel.
# Insamlingen av mailadresser skall vara klar till nästa möte.
# Angående området utanför fastigheten 17:215 föreslogs att L.H. försöker ta några foton till nästa
möte.
Nästa möte

§9

Kommande möte, tisdagen den 27 september kl. 18:00 hos M.H.
Avslutning

§ 10

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med kaka.

Lars Hedlund
Sekr.

Ingvar Ohlsson
Ordf.

Greta Vestberg
Justerare

