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möte med styrelsen i
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Närvarande:

Frånvarande:

1.
2.

Bertil Karlsson
Tomas Bergström
Anna Jasinski
Jeanette Johansson
Mikael Kolk
Gunnar Magnusson
Lars-Göran Magnehag
Claes Westling
Kenneth Erskog adj
Mötets öppnande
Mötesordföranden Mikael Kolk hälsade välkommen och förklarade
mötet öppnat.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter förelåg.

4.

Ekonomisk rapport
Aktuell resultat- och balansräkningen delades ut till
styrelsemedlemmarna.

5.

Pågående aktiviteter
 Anna har pratat med medlemmen angående ”björken”, man
har hittat en gränsmarkering, när medlemmen är klar med
fasadmålning skall man leta efter övriga gränsmarkeringar. Om
inte gränsmarkeringar hittas kontaktas kommunen för
inmätning av tomten, till en kostnad på ca 600 kr.


Återstår att kontakta Ahlsell för att lägga upp föreningen som
kund hos dem, för att handla material. Jeanette gör detta.



Det diskuterades om stensättning av gathörnen mot
slättenvägen, är det rätta, nytt förslag är att så gräs, detta skall
diskuteras ytterligare.



Det skall undersökas om vi kan få fram områdeskarta från
kommunen, Mikael kontaktar kommunen.



Trädfällning skall genomföras i höst, prioriterade områden 4
och 5. Jeanette och Kenneth har tagit fram varsitt förslag på
skrivelse om detta till medlemmarna, förslagen bearbetas
vidare för att bli ett enda förslag, som skickas ut till

medlemmarna, där även information om höststädningen skall
finnas med. En medlem som är kunnig i trädfällning kommer
att hjälpa till med att fälla träden. Det bör undersökas om det är
möjligt att hyra en kraftig flismaskin i samband med
trädfällningen.
5.

Övrigt
 Lars-Göran påpekade att sandfålla i område 7 behöver fyllas
på, detta tas upp vid senare tillfälle.


Garaget som samfälligheten använder, behöver städas och
inventeras, en lista på vad som finns i garaget sätts upp i
garaget. Inventeringen görs vintertid.



Utebelysningen är för stark, tycker några medlemmar, som har
lampor i närheten av fönster, Jeanette undersöker om det är
möjligt att byta till svagare lampor där det behövs.



Medlemmar efterfrågar spridning av information mellan
medlemmar angående underhållsarbete på husen, det
konstaterades att styrelsen inte ansvarar för husen och dess
underhåll, men Gunnar tar fram ett förslag på skrivelse som
kan skickas ut till medlemmarna om spridning av information.



En koja som finns i område 3 behöver ses över, platsen är
stökig och behöver städas upp, Claes bör ta hand om detta.



Lekstugan i område 6 har målats av barn, på utsidan, med fel
färg (vit istället för gul), det behöver rättas till.



Information om hur katter i området skall hanteras, behöver
skickas ut till medlemmarna, Anna tar fram förslag.



Synpunkter från medlemmar på staket vid Hemmansvägen
som ej är föreningens, man tycker det ser risigt ut, föreningen
påpekar det för ägaren.



Anna kom med förslaget att föreningen bör dokumentera
saker som är återkommande, exempel är: Städdagar,
Information till nya medlemmar och färger som använts vid
målning, mötet var överens om att det är en bra idé.

7.

Nästa möte
Nästa möte är 2010-09-14. kl 20.00, Mikael står för fika.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Tomas Bergström

Mikael Kolk

