Protokoll 7
13 oktober 2004
Nr 7
Protokoll fört vid möte med styrelsen i Stenlidens
Samfällighetsförenig den 1 september 2004 kl
19.00 hos Andreas.

Närvarande:

Kent Eklund
Kenneth Erskog
Andreas Lund
Tore Rodelius
Ingela Gullberg
Claes Hällqvist adj
55

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

56

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

57

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

58

Ekonomirapport
Ekonomin följer budget. E-post konto har öppnats. Ordinarie revisor Bertil Wejrot
flyttar från området och ersätts av Karl-Gunnar Guldhed. Kassören får också i uppdrag
att avsluta ej behövligt konto i Föreningssparbanken.

59

60

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. Detta är ej ännu utfört.

b.

Gångvägar och brunnar har bedömts av ett företag och två offerter finns på
föreslagna åtgärder. Styrelsen beslutar att anta offert från NCC på 27500 kr
exklusive moms samt uppdra åt Andreas att finjustera beställningen.

c.

Ett speciellt informationsmöte har ägt rum 6 oktober för att informera om
lämpliga åtgärder angående träd och buskar. Vid mötet informerade Arne
Bervendal om kommunens roll och lämpliga åtgärder. Nästa steg är att på
städdagen 30 oktober så kan en mer detaljerad diskussion föras om vilka
åtgärder som skall vidtas. Styrelsen prioriterar åtgärder som rör trafiksäkerhet
–gångbanor-belysning samt uppväxande träd i parkområden. Därefter
prioriteras områden med ej planterade träd som ligger fastighetsnära ca 10
från fastigheter. Styrelsen avser att fastställa en plan över hur och när
åtgärderna skall genomföras efter städdagen.

Städdag
Antalet containrar fördelades på städdagen 30 oktober

61

Inför vintern
Snöröjningsorganisationen bordlades och det beslutades att ingen flis köps till lådan.

62

63

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.

c.

Beslutas att byta försäkringsbolag för garagen eftersom det finns billigare
alternativ. Trygg-Hansa blir det nya försäkringsbolaget
Nytt bundet elavtal har träffats på 12 månader.

Arkivordning av handlingar
Frågan bordlades

64

Nästa möte
Nästa möte äger rum 8 november kl 19.00

65

Avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Kenneth Erskog

Kent Eklund

