PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum och tid: 2019-04-28, klockan 16.00
Mötesplats: Hos Jan Svensson
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 saknades.
§ 2 Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes och lades till handlingarna.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från förra mötet 2019-03-24 gicks igenom och lades med godkännande till
handlingarna.
§4 Ekonomisk redovisning
Kassören har tagit fram resultat- och balansräkning per den siste mars 2019. Han gick igenom
dessa. Totalt finns likvida tillgångar hos Ålems Sparbank på 463.029 kronor.
§5 Inköp av möbler
Våra rastplatsmöbler börjar bli slitna och behöver förnyas. Styrelsen har via yrkesprogrammet vid
Lars Kaggskolan beställt 6 nya möbler à 1.200 kronor styck. Två av dessa placeras i hamnområdet,
två vid båtplatsområdet vid A-viken och två vid badet i F-viken.
§6 Norra Ängen
Styrelsen debatterade vid förra mötet statusen och utseendet vad gäller Norra Ängen. Tanken att
arrendera ut den till köttbonden för betning av hans kossor faller p.g.a. att de närmaste grannarna
inte gärna ser den lösningen. Tanken att plantera lämpliga träd kan undersökas. Ordföranden tar
kontakt med Fred Lönnberg, Anders Elowson och Arne Tjäder (som alla har ”skogsbakgrund”) för
att diskutera frågan.
§7 Lantmäteriförrättningen, ev framtida tomtförsäljningar
Ordföranden samt ytterligare några personer var närvarande när lantmäteriet redovisade den utförda
lantmäteriförrättningen den 23 april. Lantmäteriförrättningen är en förutsättning för att nästa steg
ska kunna tas, d.v.s att mätingenjörerna ska mäta ut nya gränser för de fastigheter till vilka
föreningen ska sälja mark i enlighet med nya detaljplanen. Enligt den utförda
lantmäteriförrättningen omvandlas Pumphuset till förråd och vägen dit blir belagd väg. Sopstationer
märks ut för eventuell framtida förändring av sophanteringen.
§8 Rusta Tennisbanan
Jan har undersökt marknaden för stängsel, nät, stolpar m.m. lämpliga för tennisbanan. Här finns allt
från Gunnebostängsel till plastnät med samma funktion som Gunnebo, men billigare. Om vi gör
jobbet själva påverkas prisbilden mycket. Jan går vidare och tar fram ett förslag för hela
”inredningen”. I inredningen ska minst en basketkorg finnas med.
§9 Bränngropen och komposten
Styrelsen bedömer att det är alltför stor risk att fortsätta att bränna innehållet i den stora
eldningsgropen. Styrelsen vill i stället använda sig av container två gånger per år. Följden blir att vi
även fortsättningsvis kan lägga grenar och kvistar på eldningsgropen, som två gånger per år efter
genomförda arbetsdagar lyfts i container och forslas bort. Det är oerhört viktigt att endast grenar

och kvistar läggs i eldningsgropen. Absolut inte stubbar, trävaror eller annat material. Styrelsen
kommer att föreslå stämman att vi går tillbaka till en årsavgift på 2.000 kronor och att höjningen på
200 kronor används för detta ändamål.
Komposten används som tidigare ytterligare ett tag framöver.
§10 Fjärde maj, strandstädning
Den 4 maj går människor i hela Norden ut och plockar skräp längs kuster, vid sjöar och andra
vattendrag. Så gör även vi. Alla som kan möter upp lördagen den 4 maj vid grillplatsen i
Oceanhamnen kl 10.00. Styrelsen förbereder med säckar, kaffe och bullar.
§11 Uppgifter för nästa arbetsdag 11 maj
Uppgifter för uppskattningsvis 50 personer finns i enlighet med bilaga 1.
§12 Övriga frågor
- Dräneringsdiken
Ordföranden har engagerat Björnes Gräv för att rensa och gräva ut i två dräneringsdiken, det
ena som går från bastun norrut upp mot Måsstigen och det andra i anslutning till den lilla
spången över stigen i F-området norr om bryggan.
§13 Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 9 juni kl 16.00 hos Anne Åkesson.
§14Avslutning
Ordföranden tackar ledamöterna för dagens arbete. Samtliga tackar Jan för god fika. Ordföranden
förklarar därefter mötet avslutat.
Vid protokollet

Justerat

Christina Rosenqvist, sekreterare

Håkan Nilsson, ordförande

