Dona Samfällighetsförening
716444-3157
Protokoll fört vid styrelsemöte den 18 november 2012
Plats:
Klubbhuset
Närvarande: Åse Olsson, Mats Hagberg, Lars-Inge Carlson, Anna Lindberg garage SV, Björn
Hervik garage NO, Gustav Wikemark garage NV, Pia Lysberg
lekplatskommitten, Sanna Hillman lekplatskommitten

Dagordning:
Genomgång av föregående protokoll
Tankar om klubbhusets uthyrning med betalning och nyckellån togs upp.
Resterande arbete runt asfalteringsprojektet
Det saknas en varningsskylt för farthinder vid första guppet plus att den andraär
tillknycklad. Skylt med den nya hastighetsgränsen 10 km/h bör sättas upp för att
komplettera markskylten. Privatskylten som flyttades lite längre in på området har
resulterat i att några bilar nu åker in på uppställningsplatserna och parkerar.
Snöröjningsavtal 2012-2013
Åse har varit i kontakt med c:a 10 olika leverantörer av snöröjning. Grimserud och
Maskinringen Väst var de enda 2 som kunde lämna offert. Leva som röjer fram till
vårt område kan inte åta sig något extra. Grimserud vill ha 750kr/h + 5000kr i
grundavgift. Maskinringen Väst kan inte ge något fast pris heller utan de har 680kr/h
för huvudvägarna och 600kr/h för småvägarna + 2500kr i grundavgift. Är det möjligt
att sköta snöröjningen själva?
Vi väljer att prova Maskinringen Väst denna vinter.
Sand/salt i ”sandlådor”
Stefan Nolblad har löst detta tidigare. Sanden är inte färdigblandad ännu, men så fort
det är gjort så kommer han att transportera hit den. Åse kommer då att kontakta
respektive garageansvarig så att de kan ordna så att lådorna blir påfyllda.
Rapport från lekplatskommitén
Hags från Göteborg kan komma hit och göra en kostnadsfri bedömning för att vi ska
få fram en kostnadsbild. Första lekplats att titta på är den med gungor och
klätterställning.
Basketkorgar till asfaltsplanen för de lite större kostar c:a 10000:-. Att tänka på där är
att man inte orsakar skador på upplagda båtar m.m. så ett avgränsande nät kanske
behövs där också.
Uppföljning från ansvar/uthyrning av klubbhuset
Anmärkningar har kommit in om det verkligen har städats ibland. Dammfiltret i
luftvärmepumpen är ofta inte rengjort heller. Åse ska se om man kan röja ur förrådet
på sådant som kanske aldrig kommer att användas för att göra bättre plats.

Festkommitténs fortsatta investering och aktiviteter i klubbhuset
Nu är det snart dags för glöggfest, den 30/11 närmare bestämt. Förra festens lotteri
gav klubbhuset en ny mikrovågsugn. Nästa mål kanske blir en lösning när det gäller en
ny kyl.
Sophanteringen åter aktuell
Arbetsledaren för sopgubbarna, Lasse Gustavsson och Ann-Marie Olofsson från
Rambo har kontaktat Åse angående arbetsmiljöfrågan. Eftersom de inte får köra på
vissa av vägarna så måste sophanteringsfrågan lösas på annat sätt än idag. Samtidigt
som de har problem med dålig arbetsmiljö så har de själva inte ännu någon strategi för
hur det ska lösas. Men säger att de under 1:a halvåret kommer att vidta åtgärder hur de
ska hantera frågan i flera trånga trånga bostadsområden liknade vårt.
Vi väljer att avvakta tills de kommer med något förslag själva.
Donas hemsida
Lars-Inge har inte hunnit titta närmare på detta.
Övriga frågor
Asfaltsplanen – platsen närmast planen hade en flotte liggande. Troligtvis hör flotten
till Eva Visone som bodde här tidigare. Åse kontaktar Eva Visone som får lösa detta.
Tack vare att flotten har legat där så har det blivit ett ”allmänt” skräpupplag.
Vi behöver sätta upp en skylt för privat parkering så att det inte blir allmän parkering
på uppställningsplanen. Idag händer det att bilar parkeras där för att de bara ska ta en
promenad på Stångehuvud.
Trots att det har ritats upp nya fina rutor efter asfalteringen så parkerar vissa
fortfarande utanför markeringarna.
Ekonomi – 152298:- finns i kassan idag trots asfalteringsutgiften. 3 stycken
påminnelser på städavgifter finns att dela ut.

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:________________________
Lars-Inge Carlson

Justeras:______________________
Åse Olsson

