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Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Åse Olsson, Mats Hagberg, Lars-Inge Carlson, Lilian Widheden garage SO, Anna 

Lindberg garage SV, Rustan Olsson garage NO, Pia Lysberg, lekplatskommitten 

 

 

Genomgång av föregående protokoll 

Sekreteraren läste upp föregående protokoll. 

 

Asfalteringsprojektet 

Projektet fortskrider. Det som har kommit fram från PEAB är att viss asfaltering ner mot 

Dona-dammen inte skulle behövas då skicket på den befintliga var bra. Tallarna vid 

Franklin som gjort sönder asfalten har sågats ner och där behöver istället asfalteras. 

 

Rapport från lekplatskommitén 

De har inte skett något mer sedan sist utan allt är beronde av hur mycket pengar man får 

disponera efter att asfalteringen är betald. 

 

Uppföljning från ansvar/uthyrning av klubbhuset 

Instruktionen som följer med kanske inte är helt komplett då kassören inte fått några 

kvitton utan bara pengar än så länge. Kanske att man skulle införa bankgiro-inbetalning 

vid hyra istället för att slippa hantera kontanter. Åse kollar detta med Björn när det blir 

aktuellt för NO igen. 

 

Inför städdagen 22 september 

Organisationen runt städdagen behöver ses över vad det gäller ansvarområden så att det 

inte blir så att alla deltagare går och ställer sig och arbetar på samma ställe. Rundvandring 

med garageansvariga inför städdagen kom upp som förslag. Åse kallar ihop dom för att 

skapa en lista med vad som behöver göras. Åse har pratat med chefen för ”Miljö och 

Hälsa” på Lysekils Kommun angående dammen som växer igen mer och mer då det är 

kommunens mark det handlar om. 

 

Framtiden på Dona 4-5 år framåt, organisation, ekonomi, hemsida, mm. 

Byåkers samfällighet är kopplade till Villaägarnas Riksförbund. Det ger bland annat 

tillgång till egen hemsida m.m. 12000:- per år skulle detta kosta. Mats undersöker 

skillnaden. Lars-Inge kollar upp vad CMS-systemet Joomla som är gratis kan göra för 

Dona hemsida. 

Organisationsmässigt har Byåkers mer uppdelat per ansvarsområde. Kanske att de 

garageansvariga inom Dona skulle sitta på 1 år istället för 2 som det är idag. Det gör att 

ansvaret fördelas oftare. 

”Miljö och Hälsa” håller på att sätta upp framtida mål för bland annat sophantering. Åse 

håller kontakt med kommunen för att få mer information framöver vilket innebär att vi 



inom Dona kan ta nya steg hur vi ska hantera vår sopfråga framöver.  

Snöskottningen är ibland ett problem och det är varje fastighetsägares ansvar att det röjs 

för både posten, sophämtningen och vanliga passerande fotgängare. Högre årsavgift 

kanske skulle kunna lösa detta genom att leja ut även den personliga snöskottningen.  

 

Övriga frågor 

Festkommittén meddelar att det är en höstfest inplanerad till den 26 oktober. Temat blir 

Ärtor och punsch. 

 

 

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet:________________________ 

 Justeras:______________________ 

     Lars-Inge Carlson   Åse Olsson 


