Nr 5
Protokoll fört vid
möte med styrelsen i
Stenlidens
Samfällighetsförenig
15 maj 2013
Närvarande:
Johannes Harlin
Mikael Kolk
Mikael Malm
Mats Andersson
Christina Hjerpe
Tommy Svedholm
Patrik Odén

Frånvarande:
Kenneth Erskog, adj.
Mathias Larsson

Dagordning:
§1.

Mötets öppnande
Mötesordföranden Mikael Kolk hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§3.

Föregående mötesprotokoll
-

§4.

Ekonomisk rapport
Resultat och balansrapport delades ut, inget anmärkningsvärt att rapportera
då Kenneth var borta.

§5.

Pågående aktiviteter och uppdrag

Ärende/Beskrivning
Ansvarig
Nycklar: Tommy S saknar nyckel. Vi kollar upp detta till
nästa möte
Ytan längs Slättenvägen: när gräset växer upp under
sommaren så klipper styrelsemedlemmarna vid
enstaka tillfälle. Till nästa år så fördelar vi hur mycket
yta varje område ska klippa. Besiktningsfrågan:
styrelsen diskuterade arbetes kvalité. Tommy ska höra
sig för och Kolk ska läsa i kontrakten innan vi betalar.
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Tommy/
Kolk

slutdatum
-

-

Garageportar: Kennet fortsätter att följa upp frågor
kring garagen. Tänk på att folk åker bort över
sommaren.

Kenneth

-

Städdag: Ekonomisk ersättning till Johannes Harlin för
insatsen med motorsåg på städdagen. Styrelsen
beslutade om 4 timmar á 500 kr.

Beslut

130515

Ny Gräsklippare: Ny gräsklippare dröjer något. Tas
upp till nästa möte. Hör med Bengt om offerter

Kolk

-

De fällda träden vid fotbollsplanen: Styrelsen
beslutade att nytt staket ska köpas in och ställas i
ordning. Styrelsen beslutade att kvarter 3 köper in
Syrenbuskar som i framtiden täcker skräphögen.
trädfällning i allmänhet: a) sly som kan tas med
handsax kan gå genom kvartersombudet, behöver det
sågas ned ska styrelsen informeras. b) styrelsen
inhämtar synpunker och beslutar sedan om all
trädfällning och anlitar en trädfällare. Egenmäktig
trädfällning är inte tillåtet. Styrelsen skriver ett förslag
till utskick till nästa möte. c) Kvarter 3 har intresse av
att ta sly/träd. Malm markerar upp de träd som önskas
och så informeras styrelsen.

Alla

-

§6 Övriga frågor
Överbliven ved försöker vi skänka bort, annars forslar styrelsen bort det
vid utlägg: kvitto häftat på ett A4, skriv ditt kontonummer, namn, personnummer
samt ärende och lämnas till Kenneth.
- synpunkter från städdagen: kontaktsida för goda erfarenheter med hantverkare.
- asfaltering vid det nya elskåpet mittemot spolplattan. Kolk har ringt och ligger på.
- skyltar på Mantalsvägen: Christina hör sig för med kommunen om vissa
parkeringsdetaljer.
- skyddsband runt de nysådda ytorna. Johannes och Christina ordnar detta.
- Styrelsen diskuterade epostkontakt som följde efter årsmötet mellan ordförande och
en medlem. Styrelsen är enig i ordförandes hållning.
- Lekplatsen vid kvarter 1 i skogen pratas det om man ska riva, renovera eller bygga
om. Lekplatsen vid kvarter4,5,6(sättingsv) har ett kommande behov av upprustning.
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- Parkering på Mantalsvägen. Styrelsen har ingen beslutande makt i denna fråga.
Det är en kommunfråga.
- I Kolks område finns en fråga om man kan arvodera någon som sköter buskar och
ogräs. Frågan reste fler frågor. Styrelsen avvaktar med frågan.
§7 Nästa möte:
Nästa möte är 19 juni kl. 19:00
§8 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid pennan

Justeras

Johannes Harlin

Mikael Kolk
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