Protokoll 13 maj 2003
Protokoll fört vid möte med styrelsen i Stenlidens
Samfällighetsförenig den 13 maj 2003 kl 19.00 i
styrelselokalen

Närvarande:
Lennart Sjögren
Kjell Ihrström
Hanna Andreasson
Kent Eklund
Andreas Lund
Kirsten Lehmann
Kenneth Erskog

15

Mötets öppnande
Kent Eklund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

16

Dagordningen fastställs
Den utsända dagordningen fastställdes.

17

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter. Protokollet förvaras påskrivet hos ordföranden samt läggs på
hemsidan

18

Informationsbrev till boende
Vi samlar punkter till ett sådant brev. Andreas sammanfattar läget när det gäller
biltvätt från garageplatser. Fler punkter kan komma.

19

Ekonomirapport
Ingen rapport förelåg. Däremot gick styrelsen igenom registreringen
till
lantmäteriet. Därvid beslutades att Kent Eklund och Claes Hällqvist tecknar föreningens
firma var för sig.

20

Kvittering av nycklar till lokalen
Nycklar fördelades och kvittenslista skall upprättas. Lennart nr 4, Kjell nr 2 , Hanna nr
3, Andreas nr 6, Kirsten OF9 28123, Kenneth nr 5

21

Fråga om samordnade uppköp
Fastslogs att styrelsen endast kan arbeta med att förmedla information om rabatter
och ev tips på bra produkter som läggs i brev eller på hemsidan.

22

Städdag
Beställning av containrar stämde inte vid utförandet. Städdagen blev lyckad och
behovet av utrymme blev inte lika stort som väntat.
Andreas kollar om det blir kommunal städ dag till hösten. Planeringen för höstens
containrar blir 20 kubik på Hemmansvägen mellan kv 1 och 2. Övriga 10 kubik vid
Hemmansvägen kv 8. Mantalsvägen kv 3, Sättingsvägen vid tvättplatsen och
Sättingsvägen vid lekplatsen

23

Grannsamverkan
Kenneth är ansvarig och meddelar Polisen detta. Kent har blankett.

24

Hemsidan

Adressen är stenliden.sida.nu Mer material läggs in bla ritningar

25

Lekplatserna
Hanna rapporterar att nya offerter är på väg in och att ev ytterligare offert bör tas in.

26

Gräsklippningsschema
Dessa kan läggas in på hemsidan

27

Övriga frågor
a) Påmindes om elmätningarna
b) Gränser och befogenheter för samfälligheten
c) Löpande garagebesiktningar
d) Besiktning och bedömning under sommaren av periodiskt underhåll
e) Kaffelistan delas ut Kenneth, Lennart, Kjell, Hanna, Peter, Kent, Andreas i
turordning

28

Nästa möte
Nästa möte äger rum tisdag 2 september 19.00

29

Avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Kenneth Erskog

Kent Eklund

