
Minnesanteckningar från framtidsgruppens möte 5 maj 2015 Dona klubbhus 

Närvarande: Fredrik, Mikael, Malin, Daniel (ersättare for Isabel) 

 Grusplanen bakom klubbhuset där det nu står uppställt husvagnar och båtar 

Vad som ska göras med detta område togs upp på årsmötet i mars 2015 men man kom inte 

fram till något konkret. 

Framtidsgruppens förslag är att organisera upp området genom att asfaltera och ev. bygga 

carport/garage efter behov. Lekytan i bakkant mot komposten behålls och rustas upp 

(konstgräs/gummiyta). Föra att få en bild av de boendes önskan vad gäller nyttjandet av 

grusplanen ämnar framtidsgruppen skicka ut en enkät till hushållen där man undersöker 

intresse av garage/carport (stämma av detta med styrelsen vid nästa styrelsemöte). Det bör 

finnas ett minsta antal intresserade (förslagsvis 15) för att det ska vara genomförbart. 

 

 Fiber 

Telia har tidigare gett samfälligheten ett pris på 2S000 sek/hushåll för fiberuppkoppling. Det 

har nu dykt upp ett erbjudande om öppen fiber direkt till hushållen som är billigare och där 

alla som vill kan ansluta sig individuellt. Fiberfrågan anses därmed vara löst för området. 

Frågan är om klubbhuset ska anslutas till öppen fiber? 

 

 Grusplanen (fotbollsplanen) 

Alla är eniga om att detta område är en tillgång för föreningen och att det i dagsläget är 

underutnyttjat. Önskan finns om att förlägga ett nytt klubbhus till platsen någon gång i 

framtiden. Tog även upp diskussion om grillplats men kom fram till att platsen är lite för 

allmän för att det skulle bli en Dona*grillplats, bl.a. problem med nedskräpning. Förslag på 

grillplats med havsutsikt är i stället en bit upp i berget - men behöver kolla upp om denna 

mark tillhör samfälligheten eller ej. 

 

 Elbehov parkerings platser 

Se över behov av el till parkeringsplatserna runt stäppen för kupé/motorvärmare och 

elbilsladdning. 

 

 4:e lekplatsen (boulebana) 

Vad ska göras med denna "lekplats"? Boulebanan som den är omgjord till används inte. 

Alternativa användningsområden; odlingsyta, trädplantering, stenläggning???? 

 

 Soprum 

Ser framtida behov av gemensamt soprum, frågan är bara när.  

Bör lägga in denna post i budgeten. Behöver ett låsbart soprum. 

 

 Andra gemensamma anläggningar 

Bastu/badtunna förläggs förslagsvis till ett ev. nytt klubbhus. 


