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Frånvarande:
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
I samfällighet 2 har en fond på 195 000 kr upplösts för att användas till
kostnaderna för takunderhållet. Samfällighet 1 ser ut att göra ett bra
resultat.
Gunnar Hall och Peter Wahlgren avstår på egen begäran det årliga
styrelsearvodet.
Kort diskussion om vattenavläsning, finns enstaka hus som har osäkra
mätningar.

5.

Pågående aktiviteter
Städdagen har genomförts på ett bra sätt, trädfällningen i område 6
och 7 har gått mycket bra. Vi behöver fundera över punkter att åtgärda
i respektive område till kommande städdagar.
Peter kollar med Bengt om han kan göra inköp av sågklingor till
röjsågarna.
Peter kom med önskemål om att fälla några träd i område 6, viktigt att
informera medlemmarna i området.
Angående föreningens nya hemsida, Peter och Mikael bokar in en tid
för att tillsammans planera den.

När det gäller marken längs Slättenvägen, har två offerter kommit in
från ”HSB”. Vi bör ta fram minst två förslag, exempelvis ett där vi gör
det själva, ett där vi köper in tjänsten. Det förslag som innebär eget
arbete, behöver vara väl planerat. Det är viktigt att alla delar av
området blir lika bra.
Johan skissar vidare på ett ”göra själv” förslag. Gunnar har fortsatta
kontakter med HSB. Flera medlemmar har haft synpunkter på att det
är viktigt att området blir lätt att sköta.
Att ta upp vid nästa möte, inventering av gångvägar i föreningens
område, där det finns sättningar i asfalt och plattor, därefter kommer
offerter begäras in.
6.

Övrigt
En medlem i område 6, har hört av sig om läckande värmepanna i
garaget.
Kenneth tog upp problemet med parkering av bilar under vintern, det
är viktigt att medlemmarna parkerar på sina parkeringsplatser, bilar
som parkerar utanför parkeringsplatser orsakar problem vid
snöröjning.

7.

Nästa möte
Nästa möte är 2013-01-22 klockan 20:00, Tomas står för fika.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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