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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.

Information om BUS
Punkten ställdes in då Bengt var sjuk

5.

Ekonomisk rapport
Prognosen för årets resultat, är stort överskott för båda
samfälligheterna.

6.

Pågående aktiviteter
Containrar är beställda till städdagen.
Peter berättade att offert för arbete med mark längs
slättenvägen/sättingsvägen har inkommi. Det blir fortsatta
diskussioner angående vad som skall göras.
Föreningens nya hemsida har Peter börjat titta på. En prototyp kan
troligen vara klar till nästa möte.
Porten till föreningens garage är bytt, samma nyckel som tidigare
fungerar.
En leverantör har varit och tittat på omfattning av arbetet för
markarbetet vid garage där sättningar finns vid en brunn, de skall
återkomma med ett prisförslag.

Inmätning av tomten Sättingsvägen 44 är gjord, en markering i
marken saknades, nu är den punkten markerad med färg,
markeringen skall fotograferas av föreningen för slippa framtida tvister
om tomtgränsen.
Tomas ser till att markeringen fotograferas.
Angående underhåll av garage
Mikael jobbar med att få in flera offerter för underhållsarbetet.
I samband med underhållsfrågan blev en kort diskussion om det
ekonomiska förhållandet mellan samfälligheterna 1 och 2.
När det gäller parkeringssituationen på mantalsvägen och
hemmansvägen, kommer kommunen att sätta ut skyltar för att
markera parkeringsförbud vid gångvägar på dessa gator.
Bertil tog upp problemet med områden där det har blivit sättningar där
det finns markplattor, en inventering bör göras i respektive område i
samband med städdagen.
Diskussion om byte av sand i sandlådor, planering för påfyllning av
sand görs i samband med städdagen.
Johan skall se till att däck i föreningens garage tas bort.
Johan har begärt in offerter för byte av vattenventil hos förningens
medlemmar, har inte fått några svar ännu.
Tomas skall prata med medlem som kan hjälpa till med installation av
element i föreningens styrelserum.
Gräsklippare har lämnats med trasigt startsnöre, utan att Bengt har
fått vetskap om detta, Bengt måste få information om det är problem
med gräsklipparna. Nu kommer han att göra en genomgång av dem.
Inför städdagen: Olja finns om vädret tillåter inoljning av trä. Bra om
målning av föreningens garage kan göras. Gungorna skall tas ned,
dessa förvaras i styrelserummet. Närvaron på städdagarna
diskuterades.
7.

Övrigt
Inget att rapportera

8.

Nästa möte
Nästa möte 2011-11-29 klockan 20:00, Tomas står för fika.

9.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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