Nr 3
Protokoll fört vid
möte med styrelsen i
Stenlidens Samfällighetsförening
3:e mars 2015

Närvarande:
Mikael Kolk
Christina Hjerpe
Mikael Malm
Patrik Odén
Arne Lindbeck
Kenneth Erskog, adjungerad

Frånvarande:
Johannes Harlin
Tommy Svedholm
Mathias Larsson

Dagordning:
§1.

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

§2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3.

Föregående mötesprotokoll
Protokollet kontrollerades och godkändes.

§4.

Ekonomisk rapport
Inget nytt att rapportera gällande 2015.

§5.

Pågående aktiviteter och uppdrag

Ärende/Beskrivning
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
- Kommer att genomföras i oktober 130903
- Försening av portbytet pga försenad leverans från frabrik.
Planerad start är nu v 45. Inventering gällande att garagen är
fria från upphängningsanordningar 250 cm in skall vara klart
till dess. Kenneth kollar upp extra arbetet vid en port samt
ombesörjer så att ett avtal ABT 06 med entreprenör
undertecknas. – 131015
-Hälften av portarna klara och avtalet är under bearbetning.
131112
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Ansvarig

Kenneth

slutdatum

-Genomfört. Kenneth tog upp ansvarsfrågan, dvs. vad
ansvarar gemensamhetsanläggning 2 för? Vissa har sedan
länge gjort modifieringar i garagen (mellanväggar,
upphängningar i tak, eluttag etc) och nu har 4 st medlemmar
(hittills) valt att för egna medel köpa in garageportmotorer
och då måste det vara tydligt att anläggning 2 inte ansvarar
för dessa. Till nästa styrelsemöte fick Patrik O. i uppdrag att
formulera en särskild bilaga angående
Patrik O
gemensamhetanläggning 2 och vad ansvarsgränsen går
Mikael K
mellan individ och styrelse. 131202
-Dörrfoder vid garageportarna har justerats på ett sätt som
styrelsen behöver ta ställning till. Vi försöker förhandla om
en lösning med plåt längst ner. 131202
-Kenneth har pratat med snickare om olika tankar. Framåt
våren får vi grundolja stolpen och sedan sätta någon
skyddande plåt.
-Ansvarsfrågan är formulerad. 140121
Kenneth
-Kvarstår tills oljning och plåt är avklarad. – 140218
-Oljning klar, Kenneth kontaktar firman för plåtarbete m.m.
– 140520.
-Status okänd, Kenneth har bollen – 140617
-Kenneth har fortsatt kontakt med enteprenör – 140902
-21 okt kommer Tech Center och åtgärdar våra anmärkningar
och önskemål. 141014
-Snickaren ska åtgärda önskemålen. - 141117
-En port skall bytas i bakvattnet på husvagnsbranden.
Kostnad ca 6.000 kr på gemensamhetsanläggning nr 2.
141216
Port utbytt, fortfarande återstår plåtarbetet -150115
Bordlades -150217
Bordlades - 150303
Underhållsplanen:
- Arne får ansvaret för att ta fram underhållsplan för elledningar i mark samt våra gatubelysning. Kolk har haft
entreprenör som skall filma avloppsrören. Nästa steg efter
det är utfört är att ta kontakt med konsultfirma. Mathias och
Mikael Malm återkommer till nästa möte med siffror på sina
delar. -140617
-Arbetet med att sammanställa fortsätter med en ökad
intensitet i september. Johannes jobbar på
sammanställningen, Mikael jobbar vidare med
avloppsfrågan, Mattias å Mikael siffror grönområden, 140902
-Kolks uppdrag får behandlas separat. Vi andra gör klart till
sista oktober. 141014
-Harlin tar på sig att sätta ihop underhållsplanen under
jullovet. 141117
Bordlades – 141216
Ett utkast gicks igenom och vi kommer att fortsätta att arbeta
med detta till nästa möte. -150115
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Arne: Kommunen sköter huvudelledning, gångbaner är på
samfälligheten. Ingen vet när nuvarande isolering blir för
Alla
spröd, kanske 50-70 år. Så länge man inte rör i marken så
håller det. Ledningar ligger i sand, inte i rör. Detta är ett
elände. Kanske 700 kr/m vid asfalt, kanske 400 kr/m. Säg ett
snitt på 500 kr/m x 700 meter. 350.000 kr totalt. Vi kanske
har ca 40 ljuspunkter. Arne kollar upp kostnad för stolpar.
150217
Johannes: Det kostar upp till 150 kr/kvm att lägga asfalt. Ca
1,5 km, totalt 225.000 kr.
Patrik: kompletterat med kostnader för lekplatser. Ca 35.000
kr/år.
Kolk: väntar svar på vissa kostnader. – 150217
Arne: Har fått uppskattning från entreprenör på en kostnad
per stolpe på ca 5000-6000kr.
Kolk: En beställning av VA-konsult är gjord för att
säkerställa siffrorna gällande VA-posten i underhållsplanen.
Beställningen godkändes på mötet - 150303
Offert lekplats:
Patrik tar in offert på lekplats (Sättingsvägen) då våra
lekplatser börjar bli av behov att bytas ut eller kraftigt
Patrik O
restaureras. -140218
Punkten kvarstår. -140304
Offert från HAGS inväntas – 140415
-Vi saknar nu endast offert på markarbete. Vi räknar med att
ta beslut om restaurering nästa möte. -140520
-Vi beslutade att köpa in ställningen ”Kerra” till en kostnad
av 21 028 kr + moms (kampanjpris). Men vi avvaktar med
inköp av gungbräda samt att vi kommer hämta in fler offerter
på markarbete och montering. Då offerten vi erhålligt inte
riktigt motsvarade våra egna kalkyler. Om vi får in bättre
offerter på markarbete och montering under sommaren så tar
vi beslut via mail och för det till protokollet på första
höstmötet. – 140617
-Ställningen är levererad. Nu behöver vi markarbeta, offerter
tas in. Målsättningen är att utföra arbetet inom 6 månader,
förutsatt att styrelsen klarar av ansvaret gentemot budget och
årsmötet. Kolk stämmer av och fortsätter via epostkontakt. 140902
-Kolk har hört med Patrik och Kenneth. Det ser bra ut. Beslut
att gå vidare med Västkusten och MBS, Patrik utvärderar och
beslutar vem vi väljer. Mikael skriver kontraktet.141014
-Kontrakt påskrivet och arbetet igång. - 141117
-Allt klart, fakturabetalning kvar. – 141216
- Anmärkning på kantstenen som lades. Patrik tar kontakt
med MBS. - 150115
Bordlades – 150217
Bordlades - 150303
-Spolbrunnar: Alla ombud ska kontrollerar att spolbrunnar
för avlopp finns tillgängliga. -141014
-Frågan tas upp till nästa möte. - 141117
3(5)

Checklista:
Kvarter nr:
Alla
1 Svedholm – Ok
2 Lindbäck
3 Malm - Ok
4 Larsson – En fattas, Mathias kollar vidare på övriga
5 Odén - Ok
6 Hjerpe - Ok
7 Harlin - Ok
8 Kolk - Ok
Fortsätter till nästa möte: -141216
Några får kolla vidare till nästa möte – 150115, 150217
Arne kontrollerar kvarter 2 till nästa möte 150303
Bengt Svensson synpunkter, maskinansvarig:
- Sättingsvägen 10-8, svacka som ligger mot medlems
tomt. Styrelsen får göra en översyn på hela området.
Christina
Harlin går runt och kollar. Målsättning att beställa
innan sommaren 2015
- Önskemål om lövblås. Styrelsen lutar åt att avslå
önskemålet då inget kvartersombud ser behovet av en
sådan. För att säkerställa att styrelsen inte missat
något kommer Christina ta med frågan tillbaka till
Bengt och be honom exemplifiera vid vilka tillfällen
han ser att ett behov av lövblås uppstår.
- Önskemål om högre arvode. Styrelsen återkommer i
frågan. – 141117
Bordlades – 141216
För att styrelsen skall kunna fatta ett bra beslut gällande
ersättningsfrågan så behöver vi veta hur mycket tid han
lägger ner på arbetsuppgiften samt vilka aktiviteter som
utförs. Christina tar med sig det tillbaka till Bengt -150115
Christina har pratat med Bengt. Vi återkommer i frågan till
nästa möte. - 150217
Styrelsen beslutade att höja arvodet (se punkt
”Årsmötesdatum”) samt att inför 2016 ta fram en
uppdragsbeskrivning. - 150303
Alla
Städdag 2015
- Trädfällning kvarter 8. - 141117
- Finns önskemål om en blandad container till våren?
- Förslag på datum: lördagen den 18 april 2015.
- Flistugg? - 141216
Bordlades – 150115
Bordlades – 150217
Kvarter 2 vill ta ner körsbärsträd, möte mellan berörda på
kvarter 2,3 och 8 får sammlas en dag innan städdagen
och gå igenom önskemålen innan styrelsen beslutar vilka
träd som skall stå kvar och vilka träd som skall tas ner. –
150303
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Årsmötesdatum: Onsdagen den 25 mars, kl. 19.00.
Furulundsskolans matsal.
Malm bokar lokal
Christina - fixar mackor
Malm - kollar kaffe/te
Alla
Hämta nyckeln på skolan – vem gör det? - 150515
Bordlades – 150217
Följande punkter avhandlades inför årsmötet:
- Fastställande av Resultat och Balansräkning för Anl 1 och 2
att föreläggas årsstämman
- Fastställande av Verksamhetsberättelse för 2014 att
föreläggas årsstämman
- Fastställande av styrelsens förslag till budget och
verksamhetsplan 2015 för anl 1 med årsavgiften 4000 kr för
2016
- Fastställa styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan
2015 för anl 2 med årsavgiften 4000 kr
- Fastställa styrelsen förslag till stadgeändring i § 5
- Beslut om ersättning till extern maskinskötare 5500 kr och
extern kassör 15500 kr avser 2015.
-Beslut om engångsbelopp till ordförande på 3000kr för
arbetsinsats utöver ordinarie uppdrag. Mikael Kolk deltog ej
i beslutet. - 150303
Fråga från medlem: Patrik fick fråga från medlem ang
dagvattenbrunn och filmning av den. Svaret är att vi kommer
filma hela området allt eftersom. 150115
Bordlades – 150217
Filmning ej klar ännu, entreprenören skulle återkomma så
snart han har möjlighet. - 150303
Framställande av ansvar: Styrelsen beslutade att kontakta
vårt försäkringsbolag i ärendet. Ordförande sköter fortsatt
kontakt. – 150217
Inget nytt att rapportera - 150303
§6

Övriga frågor:
-

§7

Nästa möte
8 april, 2015, kl. 19:15 - 21:15 (rundvandring kl 18:30)
Fikaansvar: Arne Lindbeck

§8

Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet

________________________________
Sekreterare Patrik Odén

________________________________
Ordförande Mikael Kolk
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