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Protokoll fört vid
möte med styrelsen i
Stenlidens
Samfällighetsförenig
24 augusti 2011
Närvarande:
Tomas Bergström
Mikael Kolk
Peter Wahlgren
Anna Jasinski
Johan Lindholm
Kenneth Erskog adj
Frånvarande:
Klas Nilsson
Bertil Karlsson
Lars-Göran Magnehag
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
Inventeringslistan är klar och finns hos Mikael för närvarande.
Högtryckstvätten som fanns i biltvätten, har blivit stulen, vi avvaktar
med inköp av ny, då det hävdas att nuvarande slang räcker gott samt
att den inte är lika stöldbegärlig.
När det gäller snöslunga, behöver de beställas omgående, två stycken
skall köpas. Mikael ringer Lars-Göran angående detta.
Underhåll av garagen diskuterades, Lars-Göran tar in offerter för tak,
ytterpanel samt sättningar, även Kenneth tar hand om offerter när det
gäller portar. Porten till föreningens garage bytes omgående.
Markarbeten behöver göras på några olika asfaltsytor, Kenneth och
Mikael kollar var för sig, tänkbara leverantörer.
Anna kontaktar Hans-Rune angående trädfällning.
Inmätning av tomten Sättingsvägen 44 är inte gjord.

6.

Övrigt
Städdagen blir söndagen 2011-10-30 klockan 10.00.
El-element behövs till styrelselokalen, Tomas kollar om en medlem på
Sättingsvägen kan hjälpa till.
Städning och röjning av styrelselokalen 2011-08-30 klockan 20.00.
Däcken i föreningens förråd behöver demonteras och däcken måste
köras till Sävenäs.
Peter tog upp frågan om föreningen bör ha en underhållsplan, efter
diskussion gjordes en grov indelning av områden som bör ingå, detta
arbete fortsätts kommande möten.
Peter har möjlighet att hjälpa till med en ny hemsida för föreningen,
Mikael redogjorde kort för möjligheterna.
Det har aktualiserats en fråga om vattenmätarna hos medlemmarna är
enskild medlems egendom, eller ej. Med stöd av stadgarna gällande
vad som ingår i gemensamhetsanläggning 1 (e. Vattenledningar
utgående från kommunens anslutningspunkter betjänande
delägarfastigheterna fram till vattenmätaren i varje enskild fastighet)
vågar styrelsen sig på bedömningen att vattenmätaren är enskild
medlems egendom. Med tanke på osäkerheten i konstruktionen av
avstängningsventilerna, till vattenmätarna, så är styrelsens
rekommendation till alla fastighetsägare att dessa bör bytas
omgående. Eftersom vattenmätarna är enskild egendom, har inte
samfälligheten någon förpliktelse kring dessa, utan medlemmar ur
styrelsen kommer i privat regi försöka samordna ett gemensamt byte
som är frivilligt för varje fastighet att ta ställning till om man vill
acceptera eller ej. Offerter kommer att begäras in och därefter
kommer information att spridas till medlemmar om förutsättningar.

7.

Nästa möte
Nästa möte 2011-09-20, klockan 20:00, Bertil står för fika.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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