4/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, måndagen
den 14 juni 2017, hos Amelie Mackay.

Närvarande:

Lars Hedlund
Manne Helgegren
Johan Ivdahl
Helena Jonason
Amelie Mackay
Ingvar Ohlsson
Greta Vesterberg
Hanna-Maria Wärn, adjungerad

Mötets öppnande

§1

Ordförande Helena Jonason hälsade välkommen och gick igenom den tidigare utsända
dagordningen. Denna godkändes. Att justera dagens protokoll, förutom Ordförande, valdes A.M.
Protokoll 3/2017

§2

¤ Kommunen kan vara behjälplig med flytt av busskur vid målning av plankdel bakom kuren.
¤ Videvägsslänten är nu röjd och grässådd. Beslutades att I.O. tar in pris för kantsten.
¤ Besiktning av lekparker har ännu ej genomförts. M.H. tar kontakt med Kommunen.
¤ Riskträd, Videvägen 2. M.H. talar med aktuell trädfällare.
¤ Angående lekplatsgrupper har några anmält intresse.
¤ Beslutades att avvakta med anslagstavlor då inga lämpliga platser kan anföras. Fortsatt
information via maillistor.
¤ De vatten inträngande brevlådorna har ännu ej åtgärdats. G.V. tar ny kontakt med
entreprenören.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Ekonomi

§3

Vägbidrag från Kommunen har inbetalats. Årets summa: 33,000: 11 medlemmar resterar med årsavgiften.
Föreningens aktuella saldo 1,582 906: Styrelsen noterade detta.
Bordlagda frågor

§4

# Informationsblad till nyinflyttade, förslaget fastställes vid Styrelsens kommande möte.
# Föreningens förslag till nya stadgar är under arbete för presentation och beslut vid det
kommande Årsmötet.
# Det inkomna förslaget om grannsamverkan måste få en grundligare genomgång för ett slutligt
beslut vid det kommande Årsmötet.
# I listan för medlemsmail saknas fortfarande några adresser. M.H. sonderar.
Styrelsen noterade detta.

Städdagen

§5

Kallelsen i brevlådor blev uppskattad.
Ca 40 personer deltog med ett bra genomfört arbete och överfyllda containers.
En lyckad dag!
Mötet noterade detta.
Parkeringsplatser i området

§6

Parkeringen inom områdets gator har orsakat vissa problem. Beslutades att I.O. och L.H. tar
fram förslag för lämpliga platser, att målas upp.
Båtvagnar parkerade vid Ekåsvägen, H.J. ”lappar” kärrorna.
Övriga frågor

§7

^ Beslutades att beställa och sätta upp skyltar vid ingångångarna till stora lekplatsen och
Lillskogen”. Aktuella texter beslutas vid nästa möte. H-M.W.
^ Dräneringen vid stora lekplatsen fungerar ej. L.H. tar kontakt med Kommunen.
^ Beslutades att vid försäljning av fastigheter på området skall Föreningen informeras. Beslutades
att detta läggs ut via maillistorna. M.H.
Aktuella mail via Hemsidan flyttas över till L.H. som talar med Martin.
^ Beslutades att beställa 4 nya farthinder I.O.
^ Aktuella varningsskyltar för hindren flyttas över till A.M. M.H.
^ Nytt lock på sandlådan, Björkbacken/Aspliden beställes. G.V.
Styrelsen noterade detta.

Kommande möte

§8

Tisdagen den 15 augusti kl. 18:30 hos L.H.
Avslutning

§9

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för kaffe med godsaker.

Lars Hedlund
Sekr.

Helena Jonason
Ordf.

Amelie Mackay
Justerare

