Protokoll 6
1 september 2004
Nr 6
Protokoll fört vid möte med styrelsen i Stenlidens
Samfällighetsförenig den 1 september 2004 kl
19.00 i styrelselokalen

Närvarande:

Kent Eklund
Kenneth Erskog
Peter Bergagård
Andreas Lund
Lennart Sjögren
Tore Rodelius
Hanna Andreasson delvis
45

Mötets öppnande
Ordförande Kent Eklund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

46

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

47

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

48

Ekonomirapport
Ekonomirapporten bordlades.

49

Kvittering av nycklar
Tore Rodelius får nyckel nr 2

50

51

Åtgärder efter stämman
a.

Besiktning av garageportar har genomförts och en förteckning över lämpliga
åtgärder finns. Förhandling kommer att ske med företaget om ett fast pris för
att åtgärda bristerna. Genomförandet beräknas ske i höst. Kent och Kenneth
genomför detta

b.

Gångvägar och brunnar har bedömts av ett företag och en offert finns på
föreslagna åtgärder. Innan definitivt beslut tas skall en ekonomisk bedömning
göras ihop med behovet av åtgärder för skog och park.

c.

Besök har ägt rum från kommunens park och skogsansvarige där vi fått råd
om åtgärder vi behöver göra. Ett speciellt informationsmöte planeras till 6
oktober för att informera om lämpliga åtgärder. Förslag på åtgärder kommer
att markeras inom området innan detta möte.

Övriga frågor
a.

Peter åtgärdar nedsäkring till 50 ampere huvudsäkring för garagen.

b.

Rapporterades underhållsåtgärder för maskinerna och plan för att ge

instruktion till användarna.

52

c.

Beslutas att byta försäkringsbolag för garagen eftersom det finns billigare
alternativ. Ingela åtgärdar.

d.

Styrelsen beslutar avslå förfrågan om inköpa en komplett ställning för arbete
på gavlar. Skälen är såväl praktiska som ekonomiska

Höststäddag
Nästa städdag äger rum 30 oktober

53

Nästa möte
Nästa möte äger rum 13 oktober kl 19.00

54

Avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Kenneth Erskog

Kent Eklund

