Protokoll 2 september 2003
Nr 5
Protokoll fört vid möte med styrelsen i Stenlidens
Samfällighetsförenig den 2 september 2003 kl
19.00 i styrelselokalen

Närvarande:

Lennart Sjögren
Peter Bergagård
Kent Eklund
Andreas Lund
Kirsten Lehmann
Kenneth Erskog
30

Mötets öppnande
Kent Eklund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

31

Dagordningen fastställs
Den utsända dagordningen fastställdes.

32

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

33

Ekonomirapport
Togs del av diverse ekonomimaterial. Noterades den höga säkringen 63 A på garage
och belysningsdel. Även att elkostnaderna ser ut att öka vilket beror på höjda elpriser.
Godkändes ett förmånligt inköp av lampkupor och glödlampor till styckepriset 200 kr
resp 30 kr.

34

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

35

Städdag
Städdagen bestämdes till 25 oktober 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 16
kubik.
Inriktningen blir helt brännbart och ingen egen skräpmöjlighet. Temat är trafiksäkerhet
och ris. Större träd får gås igenom med kvartersombud och kan inte med automatik
läggas i container. Beslutas att upphäva beslutet om inköp av röjsåg och i stället köpa
kraftiga sekatörer till en kostnad av 2000 kr.

36

Grannsamverkan
Kenneth är anmäld till ombud hos Polisen.

37

Hemsidan
Adressen är stenliden.sida.nu Mer material läggs in bla ritningar. Vi tar en bild av
styrelsen genom Lars försorg.

38

Lekplatserna
Styrelsen beslutar att anta anbud på 80500 kr för upprustning av lekplats på
Sättingsvägen.

39

Övriga frågor
a) Kenneth kollar säkerheten vid garagen
b) Snön närmar sig
c) Behovet av plan för underhåll
d) Kaffelistan delas ut Kenneth, Lennart, Kjell, Hanna, Peter, Kent

40

Nästa möte
Nästa möte äger rum tisdag 21 oktober 19.00

41

Avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Kenneth Erskog

Kent Eklund

