PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum och tid: 2018-11-11, klockan 16.00
Mötesplats: Hos Bonny Andersson
Närvarande: Håkan Nilsson, Ann Martin Åkesson, Bonny Andersson, Kaja Holmström, Tommy
Persson och Christina Rosenqvist.
§ 1 Mötets öppnande och närvaroförteckning
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Jan Svensson saknades vid dagens
möte.
§ 2 Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes och lades till handlingarna.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från förra mötet 2018-09-02 gicks igenom och lades med godkännande till
handlingarna.
§4 Ekonomisk redovisning
Kassören hade tagit fram resultat- och balansrapport för innevarande period. Föreningen har betalat
en arbetskostnad när det gäller gatubelysningen på 16.275 kronor. Två grävlingsfällor har köpts in.
Vi har fått sluträkning för detaljplanen på 50.556 kronor. Det innebär en total plankostnad på
230.000 kronor. Dock tillkommer senare en lantmäterikostnad. Totalt finns likvida tillgångar hos
Ålems Sparbank på 565.932 kronor.
§5 Ny detaljplan – nästa steg
Ingen överklagade detaljplanen, vilket innebär att det nu från och med 1 november finns en ny
gällande detaljplan. Äntligen!
Nästa steg för styrelsen är att genomföra de markförsäljningar som ska ske mellan föreningen och
ett antal enskilda fastighetsägare. Alla berörda fastighetsägare har accepterat detta. Processen görs i
samarbete med lantmäteriet. Lantmäteriet har tagit fram underlag för markförsäljningarna. Detta
kommer att skickas till varje enskild fastighetsägare.
§6 Bränngropen och komposten samt framtida maskinhjälp
Anders Elowson har i flera år förtjänstfullt skött eldningen av ris m.m. samt komposten och ställt
sin traktor till förfogande för föreningen. 2018 var sista året och vi behöver nu ta ställning till hur
detta ska skötas i fortsättningen. Ett alternativ är att vi stänger både bränngropen och komposten,
men det känns som ett dåligt alternativ. Det innebär att varje fastighetsägare själv får forsla ris och
löv m.m. till tippen. Styrelsen vill därför försöka organisera en grupp av fastighetsägare som är
villiga att ta ansvar för eldningen och också göra tätare eldningar om möjligt. Ordföranden går ut
med ett mail för att efterhöra vilka som kan vara villiga att ingå i en ”bränngrupp”. Styrelsen jobbar
också vidare med hur komposten ska skötas samt hur vi får tillgång till traktor när vi behöver.
§7 Övriga frågor
• Hantering av föreningens gemensamma utrustning
Tyvärr händer det då och då att gemensam utrustning misshandlas och får skador utan att
personen ifråga tar ansvar för det och rapporterar och åtgärdar skadorna. Senast har det hänt
när det gäller släpvagnen. Konsekvensen blir att nästa person som vill använda vagnen inte
kan göra det. Om detta fortsätter kommer släpvagnen inte att vara tillgänglig för alla. Här
behövs en skärpning. Det gäller även annan gemensam utrustning som röjsågar m.m.

•
•

Utegymmet
Utegymmet har nu gåtts igenom av leverantören och cykelmaskinen har fått en ny insats. Nu
fungerar maskinerna som de ska.
Avverkning av tallar
Ordföranden kontaktar Fred Lönnberg och de tittar gemensamt på de markeringar av tallar
som gjorts när det gäller avverkning.

§8 Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 13 januari 2019 kl 16.00 hos Kaja Holmström.
§9 Avslutning
Ordföranden tackar ledamöterna för dagens arbete. Samtliga tack Bonny och Marita för fika.
Ordföranden förklarar därefter mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Christina Rosenqvist, sekreterare

Håkan Nilsson, ordförande

