PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum och tid: 2019-03-24, klockan 9.00
Mötesplats: Hos Christina Rosenqvist
Närvarande: Håkan Nilsson, Ann Martin Åkesson, Bonny Andersson, Kaja Holmström, Jan
Svensson och Christina Rosenqvist.
§ 1 Mötets öppnande och närvaroförteckning
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Tommy Persson har anmält
förhinder.
§ 2 Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes och lades till handlingarna.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från förra mötet 2019-01-13 gicks igenom och lades med godkännande till
handlingarna.
§4 Ekonomisk redovisning
Kassören meddelar att få transaktioner gjorts sedan föregående möte. Snöröjning och sandning har
betalats på knappt 10.000 kronor. Totalt finns likvida tillgångar hos Ålems Sparbank på 449.678
kronor.
§5 Ny detaljplan – läget på markförsäljningen
Samtliga fastighetsägare som ska köpa in mark från föreningen har godkänt avtalen. Avtalen har
lämnats in till lantmäterimyndigheten, som påbörjat arbetet. Ordföranden har begärt men ännu inte
fått en tidplan för arbetet. Om enskild fastighetsägare vill ha besked, så kan man höra av sig till
ansvarig tjänsteman, Victor Strömberg, 0480-450369.
Frågan om att eventuellt be någon ansvarig person på kommunen komma hit och redogöra för vilka
regler som gäller för fastighetsägarna efter detaljplanens antagande, togs upp. Alternativt om det
finns informationsblad som anger detta. Ordföranden tar kontakt med detaljplanens handläggare,
Birgit Endom, i frågan.
§6 Offert vad gäller sikten vid vår utfart
Vägverket har i samband med yttrande över detaljplanen påtalat att sikten vid utfarten från vårt
område inte är trafiksäker. Styrelsen anser att det främst är den stora stenen till höger om utfarten i
riktning norrut som är problemet. Ordföranden har därför begärt in en offert från Svevia att ta bort
stenen samt skala av kullen och fylla ut. Offerten är på 40.000 kronor. Det finns pengar att söka hos
kommunen som gäller just utfarter vid enskilda vägar. Dessutom finns möjligheter att få pengar från
Norra Möre Vägfond. Åtgärden är angelägen även mot bakgrund av att Patatholmsvägen ofta
används för trafik när E22 är blockerad eller avstängd. Styrelsen beslutar därför att anta Svevias
offert.
§7 Bommen på vägen mot badet.
Den gamla bommen i slutet av Måsstigen behövs inte längre, sedan vägen över bron mot
Oceanhamnen och badet stängts med låsbar bom. Den gamla bommen har därför monterats ner och
ska forslas bort.
§8 Rusta tennisbanan
Styrelsen har i uppdrag att se till att tennisbanan rustas upp. Styrelsen diskuterar olika lösningar när
det gäller nät och staket. Tommy har undersökt pris för staket ut mot vägen. Jan tar ansvar för att

kolla vilka lösningar som finns när det gäller att installera nät. Jan stämmer också av med Tommy.
§9 Bränngropen och komposten
Eldningsgropen börjar fyllas och skulle behöva brännas av nu innan eventuell torka och
eldningsförbud. Blir högen i eldningsgropen alltför stor finns stora risker att bränna av mot
bakgrund av torka och vindriktningar. Som ett alternativ till eldning på plats har ordföranden
undersökt kostnaden för att beställa container och forsla bort avfallet till återvinning och det rör sig
om cirka 5.000 kronor per gång. Styrelsen beslutar att ordföranden hör med Christer Hagelin om vi
kan få ett avtal med honom att cirka 3 gånger per år tömma eldningsgrop och kompost och köra bort
materialet till återvinning.
§10 Släpvagnen
Släpvagnen har trots att den reparerats visat sig brista när det gäller det elektriska systemet. Vagnen
har därför lämnats in för byte av hela elsystemet. Därefter ska den besiktigas. Styrelsen ska ta fram
regler för hur vagnen ska användas. Den som använder den ska gå igenom en checklista när det
gäller vagnens skick såväl före användandet som efter. Nyckel till släpvagnen kommer att finnas
hos ordföranden Håkan Nilsson och hos kassören Bonny Andersson. Jan Svensson tittar på hur en
checklista kan se ut.
§10 Uppgifter för nästa arbetsdag 11 maj
Listan över aktuella arbetsuppgifter till arbetsdagen gicks igenom. Den kommer innan arbetsdagen
att anslås vid Ladan.
§11 Övriga frågor
- Dasset
Styrelsen beslutar att säga upp avtalet om tömning av dasset och riva ner dasset. Dasset är i
dåligt skick. Ordföranden har fått besked om att vi som förening inte har något ansvar för att
hålla ett dass för utomstående badgäster.
- Den stora ängen
Ängen norr om området som ägs av föreningen ser inte rolig ut. Kan man göra något åt
detta, exempelvis plantera träd? Eller kan området vara intressant för betning av
köttbondens kossor. Vi undersöker detta.
- Truxor m.m
Albinssons gjorde ett bra jobb 2018 med att röja vass utmed strandkanterna. Styrelsen
undersöker om motsvarande jobb ska beställas i år. Jan kollar när det kan bli aktuellt med
Truxor, förslagsvis i augusti. Samtidigt undersöker vi om vi kan låna kommunens
slåtterbalk.
- Strandstädarprojekt
Den 4 maj går människor i hela Norden ut och plockar skräp längs kuster, vid sjöar eller
annat vatten. Styrelsen rekommenderar att även vi gör det. De som vill och kan samlas vid
grillplatsen i Oceanhamnen kl 10.00 den 4 maj. Detta ersätter inte arbetsdagar.
§10 Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 28 april hos Jan Svensson.
§10 Avslutning
Ordföranden tackar ledamöterna för dagens arbete. Samtliga tackar Christina för fika. Ordföranden
förklarar därefter mötet avslutat.
Vid protokollet

Justerat

Christina Rosenqvist, sekreterare

Håkan Nilsson, ordförande

