2/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, måndagen
den 27 februari 2017, hos Martin Palmberg.

Närvarande:

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

Mötets öppnande

§1

Ordförande hälsade välkommen och föredrog den tidigare utsända dagordningen, som godkändes.
Att justera dagens protokoll, förutom Ordförande, valdes A.M.
Protokoll 7/2016

§2

¤ Brev är utsänt till de aktuella fastigheterna för underhållet av bullerplank.
¤ L.H. talar med Kommunen angående ansvaret av bullerplankdelen vid busshållplatsen.
¤ Entreprenören för skötseln av Videvägsslänten meddelar att arbetet har blivit något försenat.
Trolig start i slutet av mars.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Ekonomi

§3

Presenterade kassören det förenklade upplägget för Resultat- Balansräkning, 2016 samt budget för
verksamheten 2017, att framläggas vid Årsmötet. Detta godkändes.
Motioner/skrivelser

§4

# Skrivelse har inkommit angående Kommunens fina nya beläggning av motionsslingan, och med
ett önskemål om belysning vid ingången från Videvägen.
L.H. kontaktar Kommunen med förfrågan.
# Motion om belysning vid stora lekplatsen. Frågan beredes till Årsmötet.
# Skrivelse om önskemål av trädfällning intill tomtgräns. Trädgruppen har planerat en ny
genomgång med arborist till hösten.
L.H. meddelar aktuell förfrågan att det är O.K. att fälla på eget initiativ med hjälp av kunnig
trädfällare.
# Förfrågan med önskemål om ett fartbegränsande hinder på Aspliden godkändes. I.O. beställer
ett set.

Brevlådor

§5

Ordförande framförde ett speciellt tack till G.V. för förnämligt jobb med de nya lådorna.
Önskemål har framförts från postutbärare att de dubbla lådorna, Tallbacken/ Ekåsvägen bör höjas
ca 10 cm. G.V. tar kontakt med Entreprenören.
A.M. kontaktar lådleverantören om tillgänglighet vid eventuellt behov av fler lådor.

Lekplatsgrupper

§6

Beslutades att A.M. lägger fram förslag på Årsmötet för att aktivera grupper att medverka till
förbättring och underhåll av lekplatserna. Se f.ö. §4.
Årsmötet

§7

Toråsskolan är bokad onsdagen den 22 mars tillsammans med Satellitföreningen.
Samfällighetens möte börjar 18:30.
M.P. lägger ut kallelse på Hemsida och Facebook. Skriftlig kallelse i våra nya lådor 10 dagar före
mötet.
Kaffe, te och bröd. G.V.
Valberedning är klar med förslag.
Dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och den förenklade ekonomi- och
budgetplanen läggs ut på mötet.
Övriga förslag och förfrågningar:
Fortsatt underhåll och utveckling av vårt område.
Stadgeändringar (medverkan från någon på Årsmötet).
Utökning av representanter i Styrelsen.
Information till nyinflyttade.
Lekplatsgrupper.
Grannsamverkan.
Anslagstavlor.
Städdagar

§8

Aktuella städdagar för 2017 är: 22 april och 28 oktober
Övriga frågor

§9

Inga frågor förelåg.
Nästa möte

§ 10

Kommande möte, måndagen den 3 april kl. 18:30 hos G.V.
Avslutning

§ 11

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med Martin-tårta.

Lars Hedlund
Sekr.

Manne Helgegren
Ordf.

Amelie Mackay
Justerare

