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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
Resultatet i båda samfälligheterna blir positivt för år 2011.
Det diskuterades om samfällighet 1 skall erlägga en avgift till
samfällighet 2 för de lokaler som gemensamt utnyttjas av alla
medlemmar, exempelvis styrelselokal, spolplatta och förråd. Inget
beslutades.

5.

Pågående aktiviteter
Underhåll av brunnar vid garage på sättingsvägen är genomförd. Tre
brunnar har justerats, en av brunnarna är utbytt, djupare sandfång och
spolat ledning. Asfaltering återstår. Grävverktyg för rensning av
brunnar bör införskaffas.
Underhåll av garagen diskuterades, det skall tas fram förslag på hur
underhållet av garagen skall finansieras. Garagetak och portar måste
bytas, Anna kontaktar byggentreprenör för offertförfrågan, Mikael tar
fram två förslag, på finansiering av byte av alla garageportar:
• Höjning av avgiften x kronor under två år.
• Byte av portar under längre tid, bytet sker då ekonomin tillåter.
Angående föreningens nya hemsida, är inget mer gjort sedan sedan
senaste mötet.

Förslag till hur det skall se ut vid hörnet sättingsvägen/slättenvägen
saknas, område 6 skall lämna in ett förslag.
Slänten längs mantalsvägen i område 8, behöver snyggas till, efter
alltför hård röjning, detta skall göras under vårstädningen.

6.

Övrigt
Årsmötet skall hållas 2012-03-26, klockan 19:00
Kommande styrelsemöten är inplanerade enligt följande:
• Styrelsemöte 2012-02-07
• Styrelsemöte 2012-03-05
Tomas kontaktar medlem i område angående möjlighet att hjälpa till
med trädfällning.

7.

Nästa möte
Nästa möte är 2012-02-07 kl 20.00, Anna står för fika.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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