2/2019

Närvarande:

Mötets öppnande

Protokoll fört vid möte med styrelsen
för Ekås Samfällighetsförening söndagen
den 24 februari 2019.
Lars Hedlund
Johan Iwdahl
Helena Jonason
Ingvar Ohlsson
Amelie Pyk
Greta Vesterberg
Hanna-Maria Wärn
§1

Ordförande Helena Jonason, hälsade välkommen. Den tidigare utsända dagordningen genomgicks
och godkändes. Att justera dagens protokoll, förutom Ordföranden valdes Hanna-Maria Wärn.
Protokoll 1/2019

§2

¤ Vår väghållare är kontaktad angående en extra sten med cement på Signes Väg.
¤ Insynsplanket är gemensamt besiktigat med entreprenör. Mellan 8 till 12 stolpar bör bytas ut.
Brädfodringen är godkänd då den är impregnerad. Ett kostnadsförslag med stolpbyten och
målning mot vägsidan, där så behövs, är utlovat till vårt kommande möte.
¤ S.k. riskträd intill G-C-väg. Kommunen är kontaktad med löfte om en översyn.
¤ ”Du kör för fort”-skylt.
Därefter lades protokollet till handlingarna.
Ekonomi

§3

Inkommande räkningar är betalda.
För att erhålla bidrag från Kommunen för vårt vägunderhåll skall ansökan insändas före den
30 mars.
Lekplatser

§4

Kommande aktiviteter planeras inför Underhållsdagen.
Beslutades att söka nytt bidrag från Kommunen. H-M.W.
Trädgruppen

§5

En förfrågan om skötsel av P-plats vid Stutalidens norra ände, gällande klippning av gräs och
borttagande av sly har inkommit. G.V.
Nya farthinder

§6

De aktuella farthindren har gemensamt med NCC fått en översyn. De s.k. överbyggda fungerar
bra, med undantag av Ekåsvägen 17/19. En offert med olika alternativ är aktuell. Förslaget är nu
att byta ut de 8 gummihindren och Ekåsvägen 17/19. En genomsnittlig kostnad beroende av typ
är:
Rivning, 10.000: - , 9 hinder, 90.000:-, 18 varningsskyltar 45.000:-. Moms ca 36,000: -.
Summa: 190.000:Slutligt framläggande för Årsmötet beslutas vid Styrelsens kommande möte.

Inför Årsmötet

§7

Lokal beställd för tisdagen 26 mars i Toråsskolan.
Kallelse i brevlådor och på anslagstavlor, enl. stadgar.
Dagordningen för mötet genomgicks.
Budgeten för 2019 fastställes vid Styrelsens kommande möte.
Verksamhetsplanen för 2019 fastställdes.
Välkomstbrev till nyinflyttade presenteras, att även sändas ut till samtliga fastigheter.
Förslag till ny medlemsavgift. Storleken på ökningen blir beroende av beslutet om Insynsplanket.
Beslut om nya farthinder.
Bokslut med balansräkning.
Grannsamverkan.
Skadegörelser inom vårt område.
Närvarolistor.
Kaffe med tillbehör. G.V.
Inga motioner har inkommit.
Hemsidan

§8

Beslutades att göra en grundlig genomgång av Föreningens Hemsida.
J.I. presenterar förslag till det kommande styrelsemötet.
.
Övriga frågor
§9
# Kan en laglig hastighet på våra vägar sänkas till 20 km/tim. L.H.
# Avser Kommunen att i den närmaste framtiden byta ut vattenledningar under våra vägar. L.H.
# Trafikmätning. H.J.
# Valberedningen kallas till Styrelsens kommande möte. H.J.
# De skadegörelser som inträffat på vårt område den senaste tiden, Lekstuga, Plank och
Palta ”träningscenter”, tas upp för diskussion på Årsmötet.
Nästa möte

§10

Nästa möte, söndagen den 17 mars, 2019 kl 14.00 hos Johan Iwdahl
Avslutning

§11

Ordförande tackade deltagarna för mötet.
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