Protokoll 4
11 maj 2004
Nr 4
Protokoll fört vid möte med styrelsen i Stenlidens
Samfällighetsförenig den 11 maj 2004 kl 19.00 i
styrelselokalen

Närvarande:

Peter Bergagård
Hanna Andreasson
Kenneth Erskog
Ingela Gullberg
Andreas Lund
Lennart Sjögren
25

Mötets öppnande
Dagens ordförande Peter Bergagård hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

26

Dagordningen fastställs
Den utsända dagordningen fastställdes med de tillägg som framgår av protokollet.

27

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

28

Ekonomirapport
Av den skriftliga rapporten framgår att halva budgeten (28000 kr helår) för städdagar
förbrukats samt att fallskyddsutrustningen kostar ca 7500 kr. Rapporten lades till
handlingarna.

29

Registrering av styrelsen till Lantmäteriverket
Sekreteraren fyller i blanketten.

30

Städdag
Städdagen genomfördes enligt planerna. En del nyinköpta redskap för trädgårdsarbete
har försvunnit. Fortfarande vill inte styrelsen att träd läggs i containrarna liksom inget
eget trädgårdsavfall. En fråga som slutligen skall tolkas med kommunen är om de sk
tjänande fastigheterna 1:650, 1:651 och 1.345 som kommunen har lagfart på upplåter
förutom markplanet även den skog som finns på dessa fastigheter

31

Åtgärder efter stämman
Garageprojektet: Besiktning av garageportar beräknas ske 25 maj till en kostnad av ca
8000 kr. Gångvägar besiktades av styrelsen vid rundvandring och det är ett 10-15
skador som skall åtgärdas. Eventuellt kan vissa brunnar ingå i detta. Vidare kommer
en representant från kommunen att tillsammans med oss gå igenom skogs och
trädgårdsfrågorna för att ge underlag till eventuella åtgärder.

32

Övriga frågor
a.

Peter åtgärdar nedsäkring till 50 ampere huvudsäkring för garagen.

b.

Ny cylinder sätts in tvätthallen

c.

Kenneth meddelar att han införskaffat aktuell karta över alla fastigheter där

alla tomtgränser framgår med mått.

33
34

d.

Ingela förbereder för byte av försäkringsbolag för garagen eftersom det finns
billigare alternativ.

e.

Andreas kommer att på hemsidan lägga ut information om elförbrukningen i
garagen.

Nästa möte äger rum 17 juni 19.00
Avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Kenneth Erskog

Peter Bergagård

