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Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, söndagen
den 14 januari, 2018, hos Ingvar Ohlsson.

Närvarande:

Lars Hedlund
Johan Ivdal
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
H-M.W.
Protokoll 7/2017

§2

¤ Stolpar och speglar beställda för Lillskogen, Ekåsvägen och Björkbacken.
¤ Ny entreprenör för vägunderhållet tas upp på det kommande mötet.
¤ Angående Hemsidan beslutades att Martin Palmberg kallas till nästa möte för konsultation och
genomgång.
¤ Eventuellt sten-hinder ersättes av Lillskogs-stolpe. I.O. J.I.L.H.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Ekonomi

§3

Samtliga medlemsavgifter för 2017 är nu inbetalda.
Kassören presenterade underlag för Balans- och Resultaträkning för 2017. Omsättningen blev
287.550: -. Utgifter landade på 331.852: -. Ökningen beroende på nya postlådor och fler
fartbegränsande åtgärder. Summa tillgångar 1.447.980:-.
Styrelsen godkände underlaget för överlämnande till Revisorer.
Årsmötet
§4
Mötet planeras till den 12 mars, förslagsvis i Toråsskolan. H.J samordnar med Satellitföreningen
och lokal med M.H.
Kallelse i brevlådor, via Hemsidan och Facebook, senast den 26 februari.
Kontakt med Valberedningen.
Påminnelse om tidpunkt för motioner lägges ut på Hemsidan.
På dagordningen utöver fastställda punkter, bl.a. ändring av stadgar, fartbegränsande åtgärder,
brev till nyinflyttade, samt frågan om behov av Grannsamverkan.
Slutligt fastställande av dagordningen tas vid Styrelsens kommande möte.

Gröngruppen

§5

Avtal kommer att tecknas med Seniorbolaget för gräsklippning av grönområden, I.O.
Klippning sker varannan vecka och ca 2 decimeter mot eventuella häckar.
Den tidigare klipparen har avtackats för de gångna åren.
Aktuella överskjutande grenar, Backstigens vändplats, tas om hand vid kommande Underhållsdag.
Övrigt med arborister planeras till våren.
Insynsplanket, Sandövägen

§6

Delar av planket på Sandövägens östra sida är i behov av upprustning. Inte bara avseende målning
utan även en del ruttnande stolpar som måste bytas ut. Några delar av planket är dessutom lite
genant för vårt område.
I enlighet med Kommunen, som byggt planket, finns ett avtal med fastighetsägarna i en
gemensamhetsgrupp, som skall ansvara för underhållet. Tillsynsman i avtalet är Ekås
Samfällighetsförening.
Då det har uppstått missförstånd om skötseln har ny kontakt tagits med Kommunen, som starkt
deklarerar att det är fastighetsägarna som har ansvaret genom gemensamhetsavtalet.
Framkom förslag, att till Årsmötet framlägga, att Föreningen rustar upp aktuella delar av planket,
och om så erfordras, att ett nytt ansvarsavtal upprättas med fastighetsägarna.
Busshållplatsdelen tas upp med Kommunen. L.H.
Kostnadsnivån kollas med några entreprenörer. L.H.
Övriga frågor

§7

# Läckande brevlådor, Vallda Backstigen. G.V. beställer nya lådor samt kontaktar vår
entreprenör.
# För uppgradering av Mail-listor, tar H.J. fram kopior att delas ut vid det kommande mötet.
Mötet noterade detta.
Kommande möte

§8

Nästa möte söndagen den18 februari, 2018, kl. 16:00 hos A.M.
Avslutning

§9

Ordförande tackade och avslutade mötet, deltagarna för kaffe med tillbehör.

Lars Hedlund
Sekr.

Helena Jonason
Ordf.

Hanna-Maria Wärn
Justerare

