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Protokoll fört vid styrelsemötet den 25 september 2016 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Mats Hagberg, Lars-Inge Carlsson, Hans Johansson NV, Fredrik 

Hermansson SO, Anneli Nilsson SV, Malin Govik 

 

 

  

1 Val av justeringsmän 

 Sekreterare och ordförande 

 

2 Genomgång av föregående protokoll  

Sekreteraren läste upp detta. Boulebanan vilar tills vidare.  

 

3 Ekonomirapport  

Kassör Mats Hagberg rapporterade att samfällighetens saldo vid dagens datum är 369000 

SEK.  

 

4 Rapport från lekplatskommittén 

 Målning av gungställning NO. Malin köper ny färg då den gamla har tagit slut. Byte av sand på 

SO och eventuellt nät kvarstår till våren. 

 

5 Inför underhållsdagen 1 oktober 

Ansvaret för inköp av samfällighetens gemensamma röda färg kvarstår på Lasse Olsson och Jens 

Lind. Detta för att det ska bli samma färg varje gång.  

SV kommer att beställa sten för återställning av de skadade ytorna utanför Anneli.  

SO behöver hyra en röjsåg. 2 lampor måste ersättas efter renovering av garagen. Dessa är Ok att 

köpa in då det är samfällighetens belysning. De vill plocka bort en häck för att så småningom 

ersättas med ett staket. 

Holger Bernhardsson får i uppdrag att kolla upp tömning av komposten. 

NV allmänt underhåll, inga utgifter. 

NO grusning av plan framför Franklins. 

 

6 Övrigt 

 Asfalteringen vid garageområde NV skulle kosta 375:- per kvadrat. De räknade med ungefär

 20 kvadratmeter för att ersätta gruset som låg där. 

Elbilar är på frammars. Kommer vi att erbjuda laddmöjlighet i våra garage/carports? Hans 

Johansson får i uppdrag att undersöka frågan. 

Skyltningen utanför Sundelin är ifrågasatt. Vad betyder skyltarna egentligen? Fredrik 

Hermansson kollar upp detta. 

Sopskåpens placering diskuterades. Gert-Ove kontaktar Maria på Rambo angående mer 

ingående information om placeringskrav. 

   

SO återställning kräver grävning. Ungefär 16 timmar behövs. Styrelsen godkänner utgifterna för 

denna återställning.  

Hur går det med lamporna på grusvägen? Gert-Ove kollar med kommun. 

 

 

Nästa styrelsemöte 20/11 2016 

 

  

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet:___________________  Justeras: _____________________ 

  Lars-Inge Carlsson                  Gert-Ove Forsberg 


