PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum och tid: 2019-01-13, klockan 18.00
Mötesplats: Hos Kaja Holmström
Närvarande: Håkan Nilsson, Ann Martin Åkesson, Bonny Andersson, Kaja Holmström, Tommy
Persson, Jan Svensson 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 förra mötet 2018-11-11 gicks igenom och lades med godkännande till
handlingarna.
§4 Ekonomisk redovisning
Kassören hade tagit fram resultat- och balansrapport för innevarande period. Intäkter på 38.900
kronor från virkesförsäljning har noterats. Föreningen har fått bidrag på 6.510 kronor från Norra
Möre vägfond, som avser 40% av kostnaden för byte av gatubelysning. Vi har också fått bidrag från
kommunen på 9.200 kronor som avser nedläggning av fiber. Totalt finns likvida tillgångar hos
Ålems Sparbank på 486.529 kronor.
§5 Ny detaljplan – läget på markförsäljningen
Nu vidtar arbetet med markförsäljning mellan föreningen och ett antal enskilda fastighetsägare.
Arbetet sker i samverkan mellan föreningen och lantmäteriet. I dagarna går en överenskommelse ut
med uppgifter om försäljningspris för varje enskild fastighetsägare. Dessa ska undertecknas av
fastighetsägaren och skickas tillbaka till sekreteraren. Senare tillkommer kostnader för lantmäteriets
arbete.
§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 därför ta ställning till
hur detta ska skötas i fortsättningen. Styrelsen beslutar att tillsätta en eldningsgrupp där
medlemmarna tillsammans tar ansvar för eldningen och också genomför tätare eldningar av
säkerhetsskäl. Leif Holmström, Tommy Persson, Roland Åkesson, Björn Larsson och Torbjörn
Enwide har erbjudit sig att tillsammans sköta arbetet med eldningen. Ordföranden tar fram en lista
över ansvariga med Tommy Persson som huvudansvarig. Styrelsen har avtalat med Christer
Hagelin om maskinhjälp med traktor när så behövs. Håkan tar också kontakt med Björn Larsson
och hör om han – i anslutning till sina hundpromenader - kan hålla koll på hur statusen är när det
gäller högarna av ris och kompost och när åtgärder behöver sättas in.
§7 Hantering av föreningens utrustning
Styrelsen har observerat och fört fram att föreningens gemensamma utrustning tyvärr ofta utsätts för
skador och liknande utan att personen i fråga tar ansvar för det och rapporterar skadorna. Det gäller
framför allt släpvagnen liksom röjsågar. Mycket pengar går åt för att reparera skador. Styrelsen
anser att handhavandet av den gemensamma utrustningen måste skärpas till. Det ska ske på följande
sätt:
-

Låset till Ladan kommer att bytas ut. Nyckel till Ladan kommer att finnas hos
styrelseledamöterna samt hos de som klipper gräs med föreningens gräsklippare.

-

Röjsågar och annan gemensam utrustning ska användas på arbetsdagarna och vid andra
tillfällen när arbete sker på föreningens gemensamma ytor.
Föreningens utrustning ska inte användas på våra privata tomter. Däremot kan utrustningen
få användas om man behöver röja i gränsområdena mellan den privata tomten och den
allmänna marken. Då kan föreningens bensin också användas.
Behöver man använda föreningens röjsågar så tar man kontakt med någon styrelseledamot
för att få nyckel till Ladan. Nyckeln återlämnas med rapportering om att utrustningen är
okey eller inte.
Nyckeln till släpvagnen kommer att finnas hos Håkan Nilsson och Bonny Andersson. Även
här rapporterar man vid återlämnandet av nyckeln om släpvagnen är okey eller inte.
En försäkring har tecknats för släpvagnen med en självrisk på 1.500 kronor. Självrisken
betalas av den person som åstadkommit skadan.

§8 Avverkning av tallar
Det finns önskemål om avverkning av tallar i området mellan A-området och Pataholmsvägen. Fred
Lönnberg som är styrelsens skogsansvarige har tillsammans med de boende markerat de träd som
kan tas ner. Styrelsen beslutar att avverkningen får ske på det sätt som Fred anser vara lämpligt.
Avverkningen köps in och träden säljs.
§9 Övriga frågor
- Bryggor och båtar
Översyn av bryggor behöver göras. Förankring vid stora badbryggan har släppt. Uppfarter
till ett par av båtbryggorna har lossnat och behöver åtgärdas.
I hamnområdet har 3 båtar parkerats utanför uppställningsplatsen. Dock finns plats på
uppställningsplatsen. Inför kommande säsong ska att båtarna ställs upp på
uppställningsplatsen.
Ett antal båtar har lagts upp längs strandkanterna, en del är omärkta. De körs bort på
arbetsdagen.
- Gångvägen mot Slakmöre
Kaja tog upp frågan om att förbättra vägen mellan Fågelsudd och Slakmöre. Vägen idag är
undermålig och ofta översvämmad. Vägen behöver flyttas något uppåt räknat från stranden.
När det gäller hela vägen är berörda parter Fågelsudds samfällighet, Pikedala och Slakmöre
samfällighet. Vägen är idag en del av Kalmarsundsleden, vilket kan göra även kommunen
till en part. Kaja pratar med ansvarig person på kommunen om möjligheterna att göra något
inom ramen för Kalmarsundsleden.
§10 Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 10 februari kl 16.00 hos Tommy Persson.
§10 Avslutning
Ordföranden tackar ledamöterna för dagens arbete. Samtliga tackar Kaja för fika. Ordföranden
förklarar därefter mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Christina Rosenqvist, sekreterare

Håkan Nilsson, ordförande

