Protokoll 6
8 maj 2006
Nr 6
Protokoll fört vid möte med styrelsen i
Stenlidens Samfällighetsförenig 8 Maj
2006

Närvarande:
Ove Boudin
Robert Nilsson
Göran Sjögren
Gull Holm
Göran Karlsson
Christer Gustavsson
Barbro Westman
Delvis:
Ingela Gullberg

Ej närvarande:
Peter Bergagård
Kenneth Erskog

37

Mötets öppnande
Ordförande Ove Boudin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

38

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

39

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

40

Styrelsens konstituering
Med tillägg till föregående mötes beslut ( punkt 30) om konstituering beslöts att Göran
Sjögren är sekreterare.
Nyckellista till styrelselokal kvarstår att upprättas.

41

Städdag
Styrelsen kunde konstatera att intentionerna för städdagen hade väl genomförts.

42

Planteringsalternativ mot Slättenvägen
Ingela Gullberg redovisade för de underlag som till dags dato fanns till hands:

•

3 st offertförfrågningar har skickats.

•

En har besvarats ( P O Mark och Byggtjänst) med en kostnadsuppskattning ca
150 T SEK baserat på gräsalternativ

•

Ingela skulle försöka få de två andra att komma in med ett svar.

•

Täckbark nämndes som ett ytterligare alternativ att undersökas.

•

Vi skulle då ha tre tänkbara alternativ att värdera:
1. Gräs och möjligtvis i kombination med kullersten.
2. Kullersten.

3. Täckbark

•

Samtliga alternativ skall inkludera staket mellan garagen.

Robert Nilsson åtog sig att försöka få in fler offerter.
Vid nästa styrelsemöte får ämnet grundligare behandlas med avsikt att kunna
presentera styrelsens förslag till föreningen i September.

43

Övriga frågor
• Önskemål om att renovera lekstuga på Slättingsvägen till en kostnad om
1 100kr hade inkommit, vilket beviljades.

•

9

Innehåll på Webbsidan diskuterades där Ove Boudin åtog sig att ta fram ett
frågeformulär till medlemmarna. Vi tar bild på styrelsen nästa gång för att
lägga in på hemsidan.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 12 juni kl 18.30

10

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Göran Sjögren

Ove Boudin

