6/2016

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, måndagen
den 14 november 2016, hos Greta Vesterberg.

Närvarande:

Lars Hedlund
Manne Helgegren
Helena Jonason
Greta Vesterberg
Ingvar Ohlsson

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen och föredrog dagordningen för mötet, denna godkändes. Att
justera dagens protokoll, förutom Ordförande, valdes H.J.
Protokoll 5/2016

§2

¤ Kontakt har tagits med Pensionärspoolen för en liten besiktning av bullerplanket. Se §6.
¤ Angående slänten Videvägen avvaktar vi offert från aktuell entreprenör. G.V. har talat med de
två angränsande fastighetsägarna.
¤ Extra farthinder är beställda. I.O. kontrollerar om det kanske fattas varningstavlor.
¤ Ännu inget svar från Kommunen gällande ersättning för gatuunderhåll.
¤ Beslutades att M.H. tar kontakt med ägaren till den fastighet där det inkommit ytterligare
klagomål på underhållet, bl.a. häck som hindrar snöplogning.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Ekonomi

§3

Årsavgifterna är nu tillfullo reglerade.
Brevlådor

§4

Lådorna är beställda och beräknas anlända on en månad.
G.V. redogjorde för kontakt med entreprenör, varvid man diskuterade planering med lådor och
post samt uppsättning. Installationen kan påbörjas så snart lådorna har på anlänt. Arbetskostnad
538:-/ tim. inklusive moms. Styrelsen godkände upplägget.
Eventuellt behov av anslagstavlor, när vi nu har mailadresser, diskuterades. Kanske en tavla vid
respektive infart? Beslutades att avvakta med frågan för en vidare genomgång.
Underhåll och skötsel av vårt område

§5

Ca 50 personer deltog vid höstens genomgång.
Diskuterades rensning och eventuell trädfällning för brandgata från Videvägen mot stora
lekparken.
Då det i nuläget råder viss osäkerhet om behovet av sådan gata beslutades att L.H. tar kontakt med
Kommunen för att få klarhet i frågan.

Övriga frågor

§6

# Vid Pensionärspoolens besiktning av bullerplanket mot Sandövägen framkom, utöver
målningsbehov, att ett antal stolpar bör ersättas. Offert har inkommit för rengöring och målning.
Kostnad per sektion, mellan stolpar, är 920:- inkl. moms, material och resor. Beställaren kan
utnyttja sedvanligt rotavdrag. Beslutade Styrelsen att vidarebefordra offerenten till samtliga
fastighetsägare på plankets östra sida.
# Förfrågan har inkommit om att få omhänderta fällt virke på Föreningens grönområden.
Styrelsen uttryckte sin uppskattning för detta. Lämpligt är att kontakta Amelie Mackay, så anvisas
till aktuella platser.
# I frågan om Grannsamverkan, som kommer att tas upp på det kommande Årsmötet, har ännu
inget svar erhållits från Polisen, angående vår förfrågan om medverkan med information på mötet.
Nästa möte

§7

Kommande möte, torsdagen den 8 december kl. 19:00 hos I.O.
Avslutning

§

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med nybakad kaka.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Helena Jonasson
Justerare

