
 

 

Dona Samfällighetsförening 
716444-3157 

 

Protokoll fört vid styrelsemötet den 17 november 2013 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Åse Olsson, Mats Hagberg, Lars-Inge Carlson, Gustav Wikemark garage NV, Annika 

Henriksson garage NO, Fredrik Hermansson garage SO, Sanna Hillman 

lekplatskommittén 

 

 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Sekreteraren läste upp detta 

2. Ekonomirapport 

Vi har 182 000:- i kassan. Närmare 4 000:- har kommit in i städavgifter. 

3. Uppföljning efter städdagen 

Städdagen gick bra. Det var många aktiva deltagare. Priset för att slippa städa 

kanske borde höjas? Det är för billigt att inte deltaga anser vissa boende. 

Många sommarboende kan ge färre deltagande och vem ska då sköta om 

området, deltagarna får ju inte betalt. Åse föreslår att man ska höja avgiften till 

500:-. Styrelsen föreslår 550:- och kommer att ta upp detta på årsmötet. 

Områdestavlan försvann och kommer att ersättas av 4 mindre tavlor som ska 

sättas upp vid anslagstavlorna. Vi behöver köpa nya anslagstavlor som är något 

större.   

4. Rapport från lekplatskommittén, klubbhusrenoveringen och 

”stäppen/grönområdeskommittén” 

Allt är klart på stora lekplatsen. Nästa mål är lekplatsen i NO. Ett budgetförslag 

ska tas fram.  

Fortfarande saknas en bra plats för en eventuell basketkorg och där man kan 

utöva andra aktiviteter. Planen vid komposten känns osäker då det ofta ställs 

bilar och andra känsliga artiklar som kanske far illa om det studsar bollar kors 

och tvärs. 

Vi behöver arbeta fram en femårsplan för Dona där man över tid kan 

genomföra förändringar. Vi sammanställer ett förslag vid ett kommande 

extramöte. 

Klubbhusrenoveringen gick bra under städdagen. Ytterdörren och fönstret 

bredvid behöver bytas ut och vi har fått ett pris på c:a 10 000:- för båda vilket 

är ett bra pris. Bytet kommer antagligen att ske före vintern kommer. Resten av 

renoveringen kommer till våren. 

Grönområdeskommittén har köpt hem 9 ton lera och oxlar som planterats på 

stäppen. Resten av försköningen kommer att fortsätta till våren.    

5. Snöröjningsavtal säsongen ht 2013 - vt 2014 

Sune Martinsson har inkommit med ett anbud. A är breda vägen in, B är de 2 

tvärvägarna inklusive garage, C är mellan husen. 

Anbudet innehöll tyvärr alltihop (A+B+C) och C skulle inte vara med utan vara 

separat och kunna ringas in vid behov. 



 

 

6800:- per gång ville han ha. Halkbekämpning skulle kosta 3000:-. 

Åse har bett om att få ett uppdelat förslag. 

Mikaels Grävtjänst har också varit här och vi väntar nu på ett anbud från dom. 

Maskinringen Väst beräknade vid anbudet förra säsongen att A + B skulle ta 

minst  3 timmar. C skulle ta 4 timmar.   

Åse skickar ut ett email så fort hon får in de rätta anbuden så att vi kan ta 

ställning.  

6. Grannsamverkan inom Dona 

Det fanns från början men har liksom runnit ut i sanden. 

Olle Fjordgren jobbar med nåt som heter grannsamverkan. Han kan komma ut 

och berätta om detta mot en kopp te. BSB försäkringar betalar Olle reseräkning. 

Det betalar också skyltar som kan sättas upp. 

Vi kallar till ett allmänt möte, förslagsvis i december.  

7. Rapport från garagemöte SV 

De har haft ett möte angående renovering av sitt garage. Det var inte så stort 

intresse om att byta portar på sina garage. De kommer att stålborsta och måla 

dem med Bengalack. 

De har bland annat ett förslag om att ha 2 garageansvariga där den ene är med i 

styrelsen och den andre är med och organiserar. 

Ytterbelysningen togs upp då det har blivit mörkare i området i samband med 

utbyggnader utanför entréerna.  

Mötet utföll så bra att de beslutade att ha ett nytt innan nästa vårstädning. 

8. Garagemöten inom området 

Rekommenderas att alla har åtminstone ett möte per år liknande det som 

garageområde SV har haft.  

9. Mer ytterbelysning inom området 

Det skulle behövas mer allmänbelysning på området då det faktiskt är ganska 

mörkt vintertid. Dels mot stäppen från garageområde NO och mot de nya 

platserna vid garageområde SO. Åse pratar med Håkan Maxell då han har 

elbehörighet och kanske kan ta på sig jobbet med anslutningen. 

10. Donas hemsida 

Det har tyvärr inte funnits tid att lägga på detta ännu. Jobbsituationen förväntas 

lätta något framöver så snart kan det nog komma ett förslag. 

11. Övriga frågor 

Preliminärt datum för årsmötet nästa år, 16 mars 2014. 

Åse har ett tänk angående ordförandeposten. Den dag man byter ordförande så 

borde den tillträdande vara inne i tänket redan från starten. Kunde man få in 

den tillträdande redan i förväg? 

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

Vid protokollet:________________________ Justeras:______________________ 

     Lars-Inge Carlson               Åse Olsson 



 

 

 


