PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum och tid: 2018-09-02, klockan 16.00
Mötesplats: Hos Håkan Nilsson
Närvarande: Håkan Nilsson, Ann Martin Åkesson, Bonny Andersson, Kaja Holmström, Jan
Svensson, Tommy Persson och Christina Rosenqvist.
§ 1 Mötets öppnande och närvaroförteckning
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes och lades till handlingarna.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från det konstituerade mötet 2018-07-22 gicks igenom och lades med godkännande till
handlingarna.
§4 Ekonomisk redovisning
Intäkter från virkesförsäljning har bokförts. Totalt finns likvida tillgångar hos Ålems Sparbank på
402.166 kronor.
§5 Ny detaljplan - lägesrapport
Kommunstyrelsen kommer att anta detaljplanen den 4 september och därefter ska fullmäktige
godkänna den. Det sker den 24 september. Därefter följer en överklagandetid på tre veckor.
Samtliga fastighetsägare – förutom en - som enligt detaljplanen ska tillföras ytterligare mark har
accepterat inköp av marken. En fastighetsägare har inte gått att nås, men styrelsen försöker få tag i
honom.
§6 Arbetsdagen 29/9
Den sista arbetsdagen för i år infaller lördagen den 29 september. Kaja Holmström arbetar fram ett
schema över vilka arbetsuppgifter som är aktuella och vilka verktyg/maskiner som behövs. Det
handlar bland annat om:
• Fortsatt röjning runt röda ladan och bortforsling av ris
• Röja för att ta fram stenmuren vid midsommarängen samt bortforsling av ris
• Röjning i anslutning till ”Barnbadet” samt att plocka bort den uttjänta bryggan
• Vass- och slyröjning i hamnområdet och andra stränder
• Lägga på jord och jämna till den gamla eldningsgropen i hamnområdet
• Röja för bättre sikt vid infarten/utfarten till vårt område
• Forsla bort omärkta båtar till vattenverket
• Iordningställa badplatserna, ta upp bojar och badstegar
§7 Övriga frågor
• Informationsbladet
Sekreteraren presenterade informationsbladet för 2019. Det kommer att sättas upp på
anslagstavlorna och skickas ut till alla tillsammans med årsmötesprotokollet.
• Ny maskin
Föreningen har köpt in en ny vassklippare som tillsammans med röjsåg ska kunna användas
till att klippa vass från land. För närvarande ansvarar en grupp bestående av P G Pettersson,
Leif Holmström och Roland Åkesson för denna maskin. Om det blir ett bra resultat av denna
nya maskin kan ytterligare maskiner köpas in. Det förutsätter att fler personer kan få ansvar
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för detta arbete. Tanken är att det ska finnas ett par personer i varje område som behärskar
denna maskin och hur den ska användas.
Utegymmet
Efter mycket kontakter och diskussioner med leverantören av utegymmet har en uppgörelse
nåtts. Inom 10 dagar ska alla maskinerna gås igenom och vi ska få en ny insats till
cykelmaskinen. Föreningen betalar för en timmes arbetskostnad.
Båtar
Håkan Nilsson och Jan Svensson tar kontakt med två fastighetsägare som har båtar liggande
på allmänt område. Två omärkta båtar kan köras bort till området vid vattenverket.
Avverkning av tallar
Ett antal fastighetsägare på A-området anhåller om att få ta ner ett antal tallar mellan Aområdet och Pataholmsvägen. Avverkningen ska köpas in. Tallarna skuggar för mycket. Vår
skogsansvarige, Fred Lönnberg vill att styrelsen ger ett uppdrag i frågan.
Styrelsen uttalar att det är viktigt att det blir en ”snygg avverkning” och inte något kalhygge.
Styrelsen ger Fred i uppdrag att markera vilka träd som han anser kan tas ner och redovisa
detta för styrelsen.
Möte om fiber
En representant från föreningen är inbjuden att närvara vid ett möte om fiber på
samhällsbyggnadskontoret tisdagen den 11 september. Styrelsen ger Bonny Andersson i
uppdrag att närvara vid mötet.

§8 Nästa möte och schema för kommande möten
Nästa möte hålls söndagen den 11 november kl 16.00 .Schemat för kommande möten ser ut som
följer:
11 november 2018 kl 16
13 januari 2019 kl 16
10 februari 2019
24 mars 2019 kl 9
28 april 2019 kl 16
9 juni 2019 kl 16

Hos Bonny Andersson
Hos Kaja Holmström
Hos Tommy Persson
Hos Christina Rosenqvist
Hos Jan Svensson
Hos Anne Åkesson

§9 Avslutning
Ordföranden tackar ledamöterna för dagens arbete. Samtliga tackar Håkan för fika. Ordföranden
förklarar därefter mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Christina Rosenqvist, sekreterare

Håkan Nilsson, ordförande

