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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, tisdagen
den 24 januari 2017, hos Ingvar Ohlsson.

Närvarande:

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

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen och föredrog den för mötet tidigare utsända dagordningen, som
godkändes. Att justera dagens protokoll, förutom Ordförande, valdes I.O.
Protokoll 6/2016

§2

¤ Angående bullerplanket hänvisas till protokoll från Lantmäterimyndigheten där det framgår att
respektive fastighetsägare har ansvaret för underhållet. Ekås Samfällighetsförening står för
förvaltningen av gemensamhetsanläggningen. Kostnaden för underhåll och förnyelse fördelas
mellan de 15 fastigheterna enligt ett upplagt system.
Beslutade Styrelsen att M.H. genom brev informerar aktuella fastigheter.
¤ Slänten vid Videvägen påbörjas under våren och nylägges ända upp till respektive tomtgräns.
Kostnad ca 45,000: ¤ Ersättningen för gatuunderhåll från Kommunen har reglerats.
¤ Information från Räddningstjänsten angående brandgata mot fastigheter vid stora lekparken
visar att en bil av sophämtningsstorlek skall kunna komma fram till 50 meter från orsaken till
utryckningen. Då detta kan klaras från ingång Ekåsvägen och Videvägen blir röjning för gata inte
aktuellt.
¤ Vid kontakt med polismyndighet angående information om Grannsamverkan, vid det
kommande Årsmötet, informeras att personlig medverkan inte kan erhållas. Dock finns det filmer
och informationsmaterial att låna.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Ekonomi

§3

Presenterade kassören resultat- och balansrapport för verksamhetsåret 2016.
Årets rörelseintäkter omspänner ca 288,000: - med ett beräknat resultat på ca 202,000: -.
Konstaterade Styrelsen att drygt halva kostnaden för de nya brevlådorna och slänten Videvägen
kan täckas av resultatet för 2016.
Beslut togs om detta.
Brevlådor

§4

Lådorna börjar att monteras kommande onsdag. Entreprenören beräknar att kunna montera två
ställ om dagen. Gata och nummer finns för respektive låda. Nyckel ligger i lådan. G.V. ansvarar,
med behövlig hjälp, för uppackning, skyltar samt avyttring av emballage.
Behovet av någon form av tavla för medlemsinformation tas upp vid Styrelsens kommande möte.

Våra lekplatser

§5

Vår Förening har ansvararet för besiktning av aktuella lekplatser. Kontrollen skall utföras en gång
om året. Kommunen kan utföra detta och den första kommer att bli kostnadsfri.

Årsmötet

§6

Inför mötet uppmanade Ordförande att till det kommande styrelsemötet tänka igenom förslag och
aktiviteter för verksamhetsåret 2017.
Tid för mötet, måndagen den 20:e alternativt tisdagen den 21:a mars.
Utöver de stadgegällande punkterna för mötet, noteras:
# Sända ut information om motioner. Beslutades att förlänga motionstiden till den 28 februari.
# Information till nyinflyttade.
# Trädbesiktning av grönområden.
# Lekplatsgrupper och -underhåll.
# Vägunderhåll, eventuellt fler fartbegränsande åtgärder.
# Utökning av representanter i Styrelsen.
# Lokal Toråsskolan.
# Samordning med Sattelitföreningen.
Övriga frågor

§7

¤ Tiden för årets underhålls- och städdag planlägges vid Styrelsens kommande möte.
¤ Önskemål, att om en beslutad mötesdag måste flyttas, skall det samtidigt fastställas en ny tid.
Detta godkändes.
Nästa möte

§8

Kommande möte, måndagen den 27 februari kl. 18:30 hos M.P.
Avslutning

§9

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med kaka samt Styrelsens ”jul”-macka.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Ingvar Ohlsson
Justerare

