Nr 6
Protokoll fört vid
möte med styrelsen i
Stenlidens Samfällighetsförenig
19 juni 2013

Närvarande:
Johannes Harlin
Mikael Kolk
Mikael Malm
Mathias Larsson
Mats Andersson
Christina Hjerpe
Patrik Odén

Frånvarande:
Kenneth Erskog, adj.
Tommy Svedholm

Dagordning:
§1.

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

§2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§3.

Föregående mötesprotokoll
Justering av layout etc innan det lags ut på hemsida
Styrelsen beslutar att för Stenlidens Samfällighetsförening med
organisationsnummer 716409-1576 tecknas firman av ordförande Mikael Kolk
med personnummer 810414-5555 och kassör Kenneth Erskog med
personnummer 510806-8619 två i förening. Styrelsen beslutar vidare att
bemyndiga kassör Kenneth Erskog med personnummer 510806-8619 att för
föreningens räkning ta ut och sätta in medel på föreningens plusgiro 148096-1
( Samfällighet 1 ) och 147596-1 (Samfällighet 2)samt hos Nordea Bank teckna
E-kod Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§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 - 130515
Alla
status oförändrad - 130619

1(4)

slutdatum
-

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. – 130515
Klippningsschema: Ca två veckor mellan gångerna och
båda sidor. Kvarter 6 (Sättingsvägen) Och Kvarter 7
(Hemmansvägen), När man har klippt skickar man ett
epost till näste person på listan:
1 Mattias
2 Mikael K
3 Mats
4 Patrik
5 Mikael M
6 Johannes
7 Tommy
8 Christina
- 130619
Garageportar: Kennet fortsätter att följa upp frågor
kring garagen. Tänk på att folk åker bort över
sommaren. – 130515
Kenneth har nyligen haft en träff med leverantör och
fått veta att de blivit uppköpta. Därför kommer
processen att förhalas en del. Preliminärt tidsschema
för åtgärd är september. Kompletterande offert för
snickeriarbete i och runt portarna kommer att tas in.
- 130619
Ny Gräsklippare: Ny gräsklippare dröjer något. Tas
upp till nästa möte. Hör med Bengt om offerter.
- 130515
Styrelsen kommer att köpa in ny gräsklippare snarast,
då Bengt signalerat att en av klipparna inte är pålitlig
- 130619
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. - 130515
Hanns inte med på mötet idag tas till nästa möte
- 130619
Trädfällning på kullen mellan kvarter 3,4,5
Ett beslut att ta ner ”björken” och en tall togs redan
2011 då kommunen mätte ut om björken växte på
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Alla

-

Kenneth

-

Kolk

-

Alla

-

privat tomt eller på samfällighetens ”mark”. Slutsats var
att den står på samfällighets mark. Frågan har fallit
mellan stolarna, tills nyligen, då medlemmar börjat
fråga vad som händer. Styrelsen informerade
närboende på nytt om beslutet och nu har en björk
samt en tall tagits ner av certifierad arborist och
därefter uppstyckad av Hans-Rune. Riset kommer ligga
kvar till hösten om det inte stör någon kring ovanståde
kvarter. - 130619

Avslutas
130619

§6 Övriga frågor
6a) Mats, kvarter 2, det har visat sig att hundägare kastar påsar med skit, i
skogen. Mats kontaktar kommunen och hör om vi kan få upp soptunnor för
hundpåsar i hela området.
6b) Allmän diskussion om bilar, parkering, höga hastigheter och diverse
trafikfrågor.
6c) Mikael Malm: trädfällning på kvarter 3, mindre träd, vill fälla till höstens
städdag, frågan tas upp till nästa styrelsemöte.
6d) Christina (Kvarter 6) vill köpa växter till garageändarna som har sidan in
mot husen. Styrelsen godkände detta upp till 2000 kr, där efter kontaktar
Christina ordförande.
6e) Framsidan: Ordförande ska be om en påse med gräsfrön att så ut. Till
nästa styrelsemöte tar vi upp frågor om estetik och säkerhet.
6f) En medlem i kvarter 7 vill fälla en lönn som är planerad att fällas till hösten
i förtid. Han tar ansvar för att fällningen görs av behörig trädfällare (kontakt
med kvartersombudet) samt ombesörjer bortforsling. Innan något får göras
måste alla boende som berörs informeras och ges möjlighet att komma med
synpunkter – i övrigt har styrelsen inga invändningar, då trädet ändå skall tas
ner.
6g) Patrik: (kvarter 5) Det har uppstått nedskräpning i närheten av lekplatsen i
hans område. Vill lyfta frågan om att köpa in frågan om sop/skräphantering.
Allmän diskussion. Patrik skall kolla upp vad en sådan tjänst kostar därefter får
vi diskutera vidare.
6h) Mikael K: Betonade betydelsen av underhållsplanen. Den som finns
kommer att skickas ut till alla styrelsemedlemmar. Johannes skickar ut via
epost.
6i) Mikael K: Vill att vi som kvartersombud tänker på och pratar i området om
hur vi vill ha det efter det att vi fällt träd. Så att vi tänker och planerar för vad
som ska växa upp och vad som ska hållas nere.
6j) Mikael K: Ska skicka ut så att alla i styrelsen har login till hemsidan.
6k) Nästa städdag blir den 19 oktober, 2013.
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§7 Nästa möte
Tisdag 3 september kl. 19.00, 2013

§8 Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet

Vid pennan

Justeras

Johannes Harlin

Mikael Kolk

4(4)

