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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
Ingen ekonomisk rapportering
Konstituering och firmatecknare:
Samfällighetsförening med organisationsnummer 716409-1576.
Styrelsen beslöt att föreningens firma tecknas av ordförande Mikael
Kolk med personnummer 810414-5555 och kassör Kenneth Erskog
med personnummer 510806-8619 två i förening.

5.

Pågående aktiviteter
Asfaltering av ytor vid garage på Sättingsvägen, Mikael kontaktar
leverantören, för att det skall bli åtgärdat.
Underhåll av garage, Mikael och Kenneth tittar på offert för underhåll
av taken, för att komma fram till ett avtal med en leverantör.
Inför städdagen kommer containrarna att ställas ut under fredag
förmiddag. Observera att containrarna är avsedda för ris och tunnare
grenar, max 5 cm i diameter. Styrelsemedlemmarna ses utanför
styrelserummet kl 09:30 på städdagen.
.
Kontroll av belysningen kommer att göras under städdagen.

Grenar får inte vara lägre än 4,60 meter över trottoarer och gator. Det
är problem med buskar i hörnet Mantalsvägen/Slättenvägen som
skymmer sikten, dessa behöver klippas ner.
Trädfällning.kommer att genomföras på städdagen av Hans-Rune det
har gjorts en genomgång av träd som skall fällas i området mellan
Mantalvägen och Hemmansvägen, träd markerade med blå färg skall
fällas.
Föreningens nya hemsida, webhotellet uppdaterar servrarna den 18
april, efter detta kommer strukturen av nya hemsidan sättas. Den
gamla hemsidan finns kvar, Peter har backat upp data som ligger där.
När den nya sidan är igång skall medlemmarna informeras om detta.
Angående aktiviteten, att åtgärda marken längs Slättenvägen, Peter
tycker att ärendet har växt och efterfrågar personer som kan hjälpa till
med att ta fram förslag, av ekonomiska skäl kan det dock vara svårt
att genomföra arbetet i år. Två förslag skall tas fram, för att sedan
presenteras för medlemmarna. Ett förslag som framfördes är att köpa
tjänsten att ta fram ett förslag, ärendet kommer att diskuteras vidare
vid nästa möte.

6.

Övrigt
Mikael kom med ett förslag för mark längs backen Mantalsvägen, om
att så gräs, vi avvaktar med detta, då det finns flera pågående
ärenden som bör slutföras först.
Förslag från Gunnar att ta upp och planera styrelsens arbete och vad
som skall prioriteras, vid nästa styrelsemöte, i samband med detta
möte föreslogs det att styrelsen går en runda i området.
Flera medlemmar frågar efter när asfaltering av uppgrävda ytor efter
installation av Telias fiber, skall göras, Mikael har varit i kontakt med
ansvarig leverantör, som har lovat att detta skall prioriteras av dem.
Fråga från medlem om vad föreningens styrelse har gjort för att ta
fram parkeringsförbud på gatorna vid gångvägar. Det diskuterades hur
detta har hanterats. Styrelsens gemensamma uppfattning är att, en
medlem har kontaktat kommunen angående problem med
parkeringsproblem på vissa gator i området.

7.

Nästa möte
Nästa möte är 2012-05-22 klockan 19:00, Johannes står för fika.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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