4/2018

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening, söndagen
den 22 april, 2018, på Vallda Golfklubb.

Närvarande:

Lars Hedlund
Helena Jonason
Ingvar Ohlsson
Amelie Pyk
Greta Vesterberg
Hanna-Maria Wärn

Mötets öppnande

§1

Ordförande Helena Jonason, hälsade välkommen. Den tidigare utsända dagordningen genomgicks
och godkändes. Att justera dagens protokoll, förutom Ordföranden valdes Amelie Pyk.

Protokoll 3/2018

§2

¤ Angående halkskydd på våra gator beslutades nu att använda vanlig sand, som en test under
kommande säsong.
¤ Ännu oklart vem som har ansvar för eventuella riskträd i område 6. A.P.
¤ Vägmärkning kommer att utföras efter sopning och entreprenörens planering.
¤ Det sönderkörda staketet intill Videvägen är nu anmält till aktuellt försäkringsbolag.
¤ Beslutet om en eventuell Grannsamverkan, att godkännas på kommande Årsmöte, tas upp efter
att förfrågan sänds ut, denna i samband med kallelse till Underhållsdagen. H.J.
¤ Saknad varningsskylt vid farthinder, Ekåsvägen 12. G.V.
¤ Hemsidan. H.J. kontaktar J.I.
¤ Avtal tecknat med Seniorgruppen.
Styrelsen noterade detta.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Årsmötet

§3

Genomgång av protokollet med aktuella noteringar
Uppmärksammas att aktuella och viktigare ärenden skall annonseras i samband med utskick av
kallelsen inför mötet.

Ekonomi
Avier för medlemsavgift 2018 har sänts ut.
Mötet noterade detta.

§4

Underhållsdagen

§5

Samling på stora lekplatsen den 5 maj kl. 10:oo
Kallelse sändes ut i lådor, Hemsida och på anslagstavlor H.J. och H-M. W.
3 containrar beställes I.O.
Jordfräs beställes L.H.
Bland uppgifter: Nya lekredskap installeras, rensning av grönområden och under postlådor.
Kaffe, dricka och korv. H.J.
Miljögruppen

§6

Arborist anlitad för kommande genomgång och aktuella trädfällningar.
Lekplatser

§7

Efter förfråga n hos Kommunen meddelar H-M.W. att vi blivit beviljade ett årsbidrag på
20.000:Diskuterades att utöka stora lekplatsen med en lekstuga. Beslutades att komplettera med en sådan.
H-M. W beställer.

Övriga frågor

§8

# Informationsbrev till nyinflyttade är under beredning. H.J.
# Mail-listorna saknar nu bara några få adresser. (Trägen vinner)
# I.O. presenterade ett förslag till förlängning av rörstaketet intill Videvägen. Detta godkändes för
genomförande. G.V. kontaktar snickare för uppsättning av staketet.
Nästa möte

§9

Nästa möte, söndagen den 3 juni kl 14 hos Greta Vesterberg.
Avslutning

§10

Ordförande tackade deltagarna för ett effektivt möte.

Lars Hedlund
Sekr.

Helena Jonason
Ordf.

Amelie Pyk
Justerare

