
Dona Samfällighetsförening 
716444-3157 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte 20160417 

 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande:  

 

 

Konstituering av styrelsen 

 Styrelsen konstituerar sig enligt beslut av årsmötet. 

 Ordförande:  Gert-Ove Forsberg 

 Sekreterare:  Lars-Inge Carlsson 

 Kassör:  Mats Hagberg 

Övriga ledamöter: Hans Johansson NV, Anneli Nilsson SV, Fredrik Hermansson 

SO, Holger Bernhardsson NO 

Lekplatskommitté 

/Klubbhuskommitté  

tillika Suppleanter: Malin Govik, Isabel Lindstedt 

  

 Sekr. ansvarar för att ändringsanmälan insändes till Lantmäteriet. 

Ordförande och kassör räknas som firmatecknare. 

 

1 Genomgång av föregående protokoll  

Sekreteraren läste upp detta.  

 

2 Genomgång av årsmötesprotokoll  

Sekreteraren läste upp detta.  

 

 3 Mötesdagar under verksamhetsåret 

 23/4-16  Underhållsdag 

 22/5-16 kl.17.00 Styrelsemöte 

 4/9-16 kl.17.00 Styrelsemöte inför Underhållsdagen 

 24/9-16  Underhållsdag 

 20/11-16 kl.17.00 Styrelsemöte 

22/1-17 kl.17.00 Styrelsemöte inför årsmötet. Resultatuppföljning  

/budgetförslag inför 2017. Valberedning kallas 

  

4 Pågående projekt. Uppdatering, lägesrapport. 

Empower och Skanska kommer till området den 18/4 för att gå igenom vad och hur det ska 

återställas efter att fibern lagts ner. 

Grönområdesgruppen bör ha ett godkännande från styrelsen innan eventuella åtgärder 

genomförs. 

Vi väntar fortfarande på svar från kommunen angående belysningen på stigen mot Rinkenäs. 

2 av gästplatserna i garageområde SO ligger i carport. Taket behöver bytas på carporten och då 

är frågan om vem som tar kostnaden för dessa 2 platser. Vi beslutar att den delen av kostnaden 

betalas av samfälligheten. 

   

5 Inför städdagen, arbetsuppgifter under städvecka/på städdagen 

Tänk på att inte i första hand renovera garage och carports då de inte tillhör samfälligheten. 

Frågan om slamsugning av spolplatserna uppkom. Holger kontaktar Stefan Nolblad om det går 

att göra. 

Vresrosor önskas bort på flera platser. Prio utanför Lindebäcks hus. 

 

6 Nycklar 

Nycklarna till klubbhuset ska vidare till de nya medlemmarna i styrelsen från de avgående 

styrelsemedlemmarna.  

  



7 Komposten 

Det är viktigt att följa instruktionen som står på skylten för var man ska slänga sitt 

trädgårdsavfall. Detta för att man inte ska behöva betala en högre avgift vid tömning. Är det inte 

sorterat så blir det 3 gånger så dyrt att tömma den. 

 

8 Donas hemsida/Facebook-gruppen 

Uppdateras med de nya dokumenten som gäller idag. 

 

9 Övrigt 

Festkommittén: Gert-Ove Forsberg, 23/9 Höstfest 

Gert-Ove kollar med Rambo angående eventuella planer för området inför förändringen av 

sophanteringen. 

Lekplatskommitténs ansvar: Se till att de underhålls. Nyinvestering ska tas upp med styrelsen 

men det är inte aktuellt i nuläget.  

 

  

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet:________________________  Justeras:______________________ 

Lars-Inge Carlsson                Gert-Ove Forsberg 


