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Protokoll styrelsemöte den 18 maj 2014

Plats: Donas klubbhus

Närvarande: Åse Olsson, Ann Lindberg, Fredrik Hermansson, Michael Henriksson, Sanna Hillman

Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

Uppföljning städdag

Stor uppslutning denna dag. Styrelsen vill framhålla betydelsen av den sociala funktion städdagen fyller vid sidan av 
nödvändigheten att alla boende gemensamt tar ansvar för utemiljön i området. Det har noterats att det förekommer att 
fastighetsägare signerar städlistan utan att ha medverkat i städdagen.

Ekonomin

Kassören meddelar via mejl att dagens saldo är 242 kkr.

Rapport från lekplatskommitén

Lekplatsen i nordost är i det närmaste färdigställd. Återstår foder nertill på den nya lekstugan samt sand. Under veckan avhämtas 
de stora cementklumparna samt levereras sand. Mycket arbete har utförts av ett litet antal personer vid denna liksom vid 
renoveringen av lekplatsen i nordväst. På förekommen anledning vill styrelsen understryka att beslut som fattats gemensamt på 
årsmötet förväntas respekteras av samfällighetens medlemmar.

Renovering klubbhuset

Även renovering av klubbhuset har krävt mycket arbete. Nu är dörr, fönster samt stora delar av fasaden utbytt. Det sista delarna 
görs under hösten.

Rapport stäppen/grönområdesplanerna

Också på Stäppen har mycket arbete utförts. Arbetsgruppen har grävt och planterat. Eftersom grävningen med maskin blev 
dyrare än beräknat avvaktas med ytterligare inköp av stora stenar. 

Komposten

Åse har tagit in offerter för tömning av komposten. Styrelsen beslutar att ge uppdraget att tömma nuvarande osorterade kompost 
till Bomans åkeri. Komposten kommer därefter att delar i två fraktioner, en för komposterbart trädgårdsavfall och en för kvistar, 
grenar och liknande. Bomans åkeri ges uppdraget även för tömning av denna efter städdagen i höst. Därefter utvärderas utfallet 
av delad kompost och ställning tas till eventuell fortsatt gemensam kompost.

Stegar och anslagstavlor till området

En längre och en kortare stege per garageområde är beställda. Michael Henriksson har fixat märkbrickor för uppmärkning.

Föreslås att en större skylt med områdeskarta placeras vid infarten till området. Fredrik Hermansson undersöker var sådan kan 
beställas samt kostnad.

Grannsamverkan

Den 22 maj kl 18.00 i klubbhuset håller Fjordgren möte med garageansvariga om Grannsamverkan.Därefter kommer skyltar att 
sättas upp på olika ställen på området.



Datum för garagemöten

Garageansvariga kommer att ha möte inom respektive garageområde under september, innan höstens städdag. Föreslås då bland 
annat efterhöra eventuellt intresse för att installera fiber på området.

Hemsidan

Årsmötesprotokollet kommer att läggas upp på hemsidan. 

Övriga frågor

Parkering: Framtidsgruppen får i uppdrag att utreda parkeringsfrågorna.

Fiber: Under hösten inventeras hur intresset för att installera fiber på området ser ut. Frågan tas sedan upp på årsmötet för 
eventuellt beslut.

Loppisgruppen: 31/8 arrangeras loppis i och utanför klubbhuset. Bokning av bord görs hos loppisgruppen.

Vid pennan

Sanna Hillman


