7/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, söndagen
den 10 december, 2017, hos Greta Vesterberg.

Närvarande:

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

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 6/2017

§2

¤ Angående Stutalidens bollplan skall det nuvarande staketet avlägsnas, och ingenting annat. A.M.
¤ De två anslagstavlorna är på plats.
¤ Vid mötet för diskussion om upprustning av insynsplanket vid Sandövägen deltog två
fastighetsägare. Beslutades nu att några från Styrelsen försöker få ett möte med Kommunen för att
diskutera frågan vidare. L.H.
¤ Uppmärkning av parkeringsplatser kommer att göras när vädret tillåter. Beslutades nu att också
märka upp 4 platser på parkeringen vid infarten till Stutaliden.
¤ Stora lekplatsens skyltar är på plats. ”Lillskogens” skylt saknar stolpe. L.H. beställer och
ordnar uppsättning med I.O.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Ekonomi

§3

1 medlem resterar med årsavgiften.
1 kaffetermos plus ett uppläggningsfat är inköpta för att användas vid underhållsdagar.
Styrelsen noterade detta.
Lekplatsgruppen.

§4

Nya utrustningar är beställda för att sättas upp till våren.
Besiktning av den utrustning som ej ersättes kommer också att genomföras till våren H-M.W.
Sanden runt de aktuella lekredskapen kommer att bytas mot s.k. EU-sand
Styrelsen noterade detta.

Gröngruppen

§5

Den entreprenör som f.n. sköter gräsklippningen på aktuella allmänningar har ej utrustning för att
klippa Videvägsslänten. Beslutades att G.V. förhandlar vidare med Seniorbolaget, samt avlutar
avtalet med den nuvarande gräsklipparen.
Meddelades att planering pågår för nästa års genomgång av de aktuella grönområdena.
Mötet noterad detta.
Inkomna synpunkter via Hemsidan

§6

# Aspliden 5 och 9 önskar översyn av träd för föryngring av slänt. A.M. kontaktar och meddelar
att genomgång med arborist kommer att ske till våren.
# Aspliden 13 önskar lägga jordmassor från dränering i håligheter i angränsande slänt. H.J.
meddelar att detta är OK.
# Inkomna önskemål om ytterligare farthinder på Aspliden. Beslutades att avvakta med fler hinder
tills vi har utvärderat nuvarande trafiksituation.
# Klagomål på vinterväghållning och snöröjningen. Beslutades att M.H. kontaktar aktuell person
och att sedan M.H. och I.O. bereder ärendet för ett förslag till det kommande styrelsemötet.
# Påpekande om mer korrekt utförda farthinder. H.J. meddelar förslagsställaren att detta kan bli
aktuellt vid en ny asfaltering.

Övriga frågor

§7

¤ Behov av en uppdatering av Föreningens Hemsida. Beslutades att H.J och J.I. tar kontakt med
Martin Palmberg för en genomgång.
¤ Angående påpekande om hög häck-mur vid korsningen Björkbacken/Aspliden, har Kommunen
gjort en tillsyn med förslag om en dubbel trafikspegel. I.O. och L.H. planerar uppsättning.
¤ Genomgång av Föreningens stadgar pågår och tas upp på Styrelsens kommande möte.
¤ Fortsatt läckande brevlådor på Stutaliden, M.H. konsulterar.
¤ Grannsamverkan blir en fråga för det kommande Årsmötet.
¤ Översyn av trafikspegeln vid Stutaliden. L.H. och I.O.
¤ Angående mail-listan sänder H.J. ut listor till styrelsemedlemmarna, för komplettering.
¤ Parkering sker fortfarande på grönområdet, M.P. L.H. talar med Kommunen om ”sten-hinder”.
Mötet noterade detta.
Kommande möte

§8

Nästa möte söndagen den14 januari, 2018, kl. 16:00 hos M.H.
Avslutning

§9

Ordförande avslutade mötet, deltagarna tackade för den sedvanliga julsmörgåsen samt kaffe med
tårtor.

Lars Hedlund
Sekr.

Helena Jonason
Ordf.

Amelie Mackay
Justerare

