Nr 6
Protokoll fört vid
möte med styrelsen i
Stenlidens
Samfällighetsförenig
19 maj 2011
Närvarande:
Lars-Göran Magnehag
Johan Lindholm
Tomas Bergström
Mikael Kolk
Anna Jasinski
Kenneth Erskog adj
Frånvarande:
Klas Nilsson
Peter Wahlgren
Bertil Karlsson

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
Då en medlem har stora problem med garaget har den fått avgiften
sänkt från 1200 till 600 kr under året, detta kommer att informeras på
årsstämman.

5.

Pågående aktiviteter
Lars-Göran har lämnat inventeringslistan för föreningens förråd till
Mikael, Mikael skriver rent och ser till att den publiceras på hemsidan.
Det behöver rensas i föreningens förråd, förslag på dag är 11/6 kl
11.00, detta bestäms via mail.
När det gäller inköp av snöslunga, undersöker Lars-Göran vidare, vi
behöver prisuppgift, troligen blir det inköp av två stycken snöslungor.
Garagen i samfällighet 2, en offert väntas in, då en snickare har tittat på
dem. Det kommer att tas fram förslag på olika nivåer av insatser. Det
gäller både tak och portar. Några mer akuta problem med portar
kommer att repareras omgående. Diskussion om att samfällighet 1 bör
vara med och ta kostnader för styrelselokal, biltvätt och föreningens
förråd, i dagsläget är det bara samfällighet 2 som tar dessa.

Trädfällning, diskusstion om att ta in en extern resurs för att hålla efter i
området.
Vi väntar på att kommunen skall komma och mäta in tomten
Sättingsvägen 44, jobbet är beställt.
6.

Övrigt
En medlem har varit i kontakt med kommunen gällande
parkeringssituationen på hemmansvägen och mantalsvägen. En
åtgärdsplan från kommunen skall finnas, det tas vidare upp på nästa
möte.
Bus, ett slags grannsamverkan, Johan har som förslag att styrelsen
får information i september, därefter försöker vi informera
medlemmarna på årsmötet.

7.

Nästa möte
Nästa möte 2011-08-24, klockan 20:00, Bertil Karlsson står för fika.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Tomas Bergström

Mikael Kolk

