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1.

Mötets öppnande
Mötesordföranden Mikael Kolk hälsade välkommen och förklarade
mötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter rapporterades

4.

Ekonomisk rapport
Inget att rapportera

5.

Pågående aktiviteter


Det blev fortsatt diskussion om gathörnen mot slättenvägen,
det bestämdes att vi skjuter på arbetet med gathörnen till våren
2011, fokus ligger på trädfällningen nu.



Informationsmötet med medlemmarna om gallring av träd gick
bra, synpunkter från mötet:
 Körsbärsträdet som inte skulle fällas vid lekplatsen, har
rötter som går ut i den asfalterade gångbanan.
 Någon tyckte att det var för många träd som markerats
vid lekplatsen.
 Ett förslag på tre städdagar om året framfördes. Förslag
att elda ris på berget.
Mikael kontaktar kommunen för att höra om de kan hjälpa till
med att ta hand om riset efter trädfällningen, kollar även med
dem, om de har avtalet som skall finnas mellan vår förening
och kommunen angående vilket ansvar/rättigheter föreningen
har till kommunen mark i området.

Informationsbrev skall ut till medlemmar i område 3, 4, 5 och 6
angående trädfällningen Jeanette skissar på det. Vi bör börja
fälla träden innan städdagen, Anna kollar med Hans-Rune om
möjligheterna att börja fälla tidigare, därefter kontaktar Anna
Jeanette.
6.

Övrigt


Mikael redovisade resultatet av enkäten om underhållet av de
fristående garagen, flera av garagen kräver underhåll, främst
av portar och tak. Det är endast ett garage som har akut
problem, det gäller låset. Det kommer att krävas extern hjälp,
Kenneth beställer detta. Fortsättning följer.



Inför städdagen gör Kenneth ett generellt PM, därefter planerar
respektive områdesansvarig mer i detalj för sitt område.



Trafikproblem på Slättenvägen diskuterades, det körs väldigt
fort där emellanåt. Lars-Göran skissar ett informationsblad till
medlemmarna.



Föreningen bör ta fram en välkomstskrift för nyinflyttade i
området



De styrelsemedlemmar som saknades idag kontaktas enligt:
Mikael kontaktar Gunnar, Jeanette kontaktar Bertil och Tomas
kontaktar Claes. Det är angeläget att den som inte kan komma
på styrelsemötet meddelar detta.

7.

Nästa möte
Nästa möte är 2010-10-21. kl 20.00, Gunnar står för fika.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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