Protokoll 6
3 juni 2008
Nr 6
Protokoll fört vid möte med styrelsen i
Stenlidens Samfällighetsförenig 3 juni
2008

Närvarande
Peter Redegard
Tomas Bergström
Ove Boudin
Per Emdal
Gull Holm
Kenneth Erskog adj
Jeanette Johansson
Christer Haggren

Ej närvarande:
Tore Konradsson
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Mötets öppnande
Mötesordföranden Ove Boudin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
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Dagordningen fastställs
Dagordningen fastställdes.
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Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter förelåg. Protokollet förvaras påskrivet hos ordföranden samt läggs på
hemsidan.
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Ekonomisk rapport
När det gäller hur vattenavgiften räknas fram för föreningen och dess medlemmar så
kan det konstateras, att det är oklart hur detta sker i detalj.
Den medlem som var försenad med inbetalning av medlemsavgift och vattenavgift, har
nu betalat in pengarna
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Pågående aktiviteter
• Armatur: Gull berättade kort om en ny offert som inkommit, inga beslut
fattades.

•

Fotbollsmål som är uppsatta planen längst upp på Mantalsvägen, de behöver
kontrolleras så att de inte kan falla, Peter kollar dem.

•

Det saknas sand vid gungorna i området, styrelsen kontrollerar detta.

•

En snickare som är medlem i samfälligheten skall kontrollera garagen längs
slättenvägen.

•

Dräneringsproblemet, det är klart vad som skall göras, men den person som
skall hjälpa till att lösa problemet är skadad.

•

Besiktning av larm till oljeavskiljare är gjord, oklart vem som skall kontaktas
vid larm, styrelsen undersöker.

•

Gallring av träd i föreningens område skall genomföras, en märkning av vilka

träd som skall tas bort sker efter mötet
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Övrigt
Jeanette och Peter delar rollen som materialansvarig.
Det kontaterades att containerna var halvfulla vid städdagen i våras. Till hösten bör vi
ändå beställa större container än de vi hade till våren.
Ok att de som har ett barn med rörelsehinder ställer sin 4 hjuliga moped i föreningen
garage, om de röjer upp i garaget, så att den får plats.
Det avvaktas med inköp av högtryckstvätt och kompostkvarn till föreningen.
Korrigering av det som sades på förra mötet, gräsklipparna skall inte köras med
miljövänligt bränsle, då de tidigare körts med ”vanligt” bränsle.
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Nästa möte
2008-08-25 kl 19.00. Gull står för Kaffe.
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Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Tomas Bergström

Ove Boudin

