Nr 8
Protokoll fört vid
möte med styrelsen i
Stenlidens Samfällighetsförenig
15 oktober 2013

Närvarande:
Mathias Larsson
Kenneth Erskog, adj.
Mikael Kolk
Mikael Malm
Mats Andersson
Christina Hjerpe
Patrik Odén

Frånvarande:
Tommy Svedholm
Johannes Harlin

Dagordning:
§1.

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

§2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§3.

Föregående mötesprotokoll
Ingen synpunkt

§4.

Ekonomisk rapport
Resultat och balansrapport delades ut, inga nyheter i
gemensamhetsanläggning 2, Gemensamhetsanläggning 1. Nyheter i år är att
vattnet kostar ca 24kr per kubik. Totalt sett har vi minskat vattenförbrukningen
jämfört mot föregående år.

§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
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Ansvarig

slutdatum

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
Trädfällning under höststäddagen: 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
– Träd har blivit uppmärkta, nästa steg är en
gemensam träff för att inhämta synpunkter från berörda
hushåll (kvarter 3 och 4). Därefter kontaktas HansRune för att kontrollera träden som det gemensamt
beslutats om. Det skall även fällas träd mellan kvarter 7
och 8 (5st) – 130903
- Vi avvaktar med att fälla mer träd än mellan kvarter 34 samt mellan kvarter 7-8 Till denna städdagen Det
fanns önskemål om att man även skulle fälla 2 träd på
kullen vid Mantalsvägen 1, Men där måste vi få in
kvarter 5´s önskemål samt utarbeta en gemensam
överenskommelse gällande vilka träd som skall få växa
upp på kullen igen, innan vi fortsätter att fälla träd där.
Detta ansvarar kvartersombuden för kvarter 3,4 och 5
Folk är också medvetna om att när man fäller träden så
kommer det behöva röjas sly i framtiden och även detta
är något som Kvartersombuden får ansvara för så att
man har en plan för ytan som gallrats ner (Det gäller
alla områden nu när vi har fällt träd vid mer eller mindre
alla kvarter) – 131015
Nedskräpning:
Mats, kvarter 2, det har visat sig att hundägare kastar
de svarta påsar med hundskit, i skogen. Mats
undersöker vidare, även Patrik, kvarter 5, har problem
med nedskräpning då främst vid lekplatsen på
Sättingsvägen. - 130903
Mats har varit i kontakt med kommunen. Arne
Bervendal på parkförvaltningen i kommunen lovade att
besöka oss och skulle återkomma med eventuella
åtgärdsförslag inom de närmaste veckorna. – 131015
Underhållsplanen: Var och en testar en post i planen
samt tar fram kostnader och frekvens.
Johannes H = Gångvägar
Mathias L =Planteringar, skog och grönytor
Patrik O = Lekplatser
Tommy S = Förråd
Mats A = Maskiner och redskap
Mikael M = Spolplatta
Christina H = Gästparkeringar
Mikael K = Ledning, brunnar och elnät – 130903
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Kenneth

Mikael M
Mattias L
Patrik O

Avslutas
under
2013

Avslutas
2013?

Mats A
Patrik O

Patrik har undersökt lite vad lekplatser kostar.
Underhåll eventuellt var 8:e år (byte?) och var 8 år
(målning) förskjutet om vart annat? Ställningar = ca
25000kr beroende på storlek och utförande gungor ca
10 000 per styck. Patrik kollar vidare..
Mikael uppskattar att för ledningar, brunnar och elnät
bör det byggas upp ett kapital på ca 200 000-300 000
kr på 50 års plan för löpande underhåll (enligt kommun
så kostar det idag ca 1500kr/meter att gräva upp och
byta/reparera ledningar) samt reparationer när så
behövs. Vi behöver kolla upp vilka försäkringar som
Alla
gäller och vad som ingår – Kenneth kollar upp
Vi fortsätter nästa möte med mer då Patrik har en
modell som kan vara användbar. -131015
Gräsklippningsytor: Fördelning framöver
Eftersom våra gräsytor kommer öka samt även har
ökat, så har vi påbörjat ett arbete att kartlägga hur lång
tid det tar för varje område att klippa sin yta idag. När
den kartläggningen blivit klar så kommer vi försöka
resonera oss fram till ett förslag på ny indelning för
kvarteren att klippa så att det blir någorlunda jämnt
mellan områdena. Till nästa gång skall man ta reda på/
uppskatta hur lång tid det tar att klippa och sedan
presentera det vid nästa styrelsemöte - 130903
Alla
bordläggs till nästa möte – 131015.
Containrar till städdagen 19/10
Vi måste direkt efter styrelsemötet den 15 oktober
beställa containrar av Ragn-Sells så att de hinner bli
levererade på fredagen.
Alla måste tänka till vilken volym som kommer behövas
beroende på vilka aktiviteter som skall utföras i
området. -130903
Avslutas
Vi har enats om en beställning till städdagen – Mikael
Alla
131015
kommer att göra den - 131015
§6
Övriga frågor
6a) Mats kollar upp statusen på skottkärrorna inför städdagen.
6b) Önskemål om fällning av 2 björkar vid parkeringsplatserna utanför
garagen på sättingsvägen (närmast fastigheterna) från medlem i kvarter 5.
Kvartersombuden för Kvarter 5 och 6 fortsätter att hålla en dialog med sina
medlemmar för att komma fram till en lösning.
§7
Nästa möte
Tisdag 15:e november kl. 19.15, 2013
§8
Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet
Vid pennan

Justeras

Mikael Kolk

Kenneth Erskog
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