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Ordförande till stämman: Johan Emterling
Sekreterare till mötet: Therése Johansson
Två justeringsmän: Marie Steen och Kajsa Oderbrant.
Verksamhetsberättelse: Johan läser upp verksamhetsberättelsen för året.
Ekonomi: Mattias går igenom budgeten. Det har inte varit några större utgifter under
året.
Vi beslutar att lån 1, det s.k. asfaltslånet skall betalas av. Det innebär en sänkning av
årsavgiften.
Diket skall grävas ur, men det finns det avsatt pengar till.
Tjärndalsvägen skall ses över och där finns det också pengar.
Frågan kommer upp om gräsklippningen skall lejas bort nu när vi ändå skall ta in
några som röjer stigarna. Vi kan be om pris när de ändå kommer och kollar på stigarna
till veckan, för att se om det finns pengar till det med. Men de flesta tycker att det är
bra med gräsklippningen som vi har det nu.
Det är fortfarande några fastigheter som inte betalar årsavgiften.
Lekplatsen besiktas varje år och även gatubelysningen.

5. Johan läser revisorernas berättelse.
6. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen: Beviljas!
7. Trivselgruppen: Nästa vår skall nya blommor planteras i blomlådorna. Förslag från
styrelsen är att närliggande hur föreslås tillsammans ta hand om blomlådorna närmast.
Skicket på blomlådorna får ses över när de plockas bort vid städdagen i höst.
Alla i Trivselgruppen avgår.
De nya i Trivselgruppen blir: Carolina Hofbrink, Lars Strandlund, Rickard Von
Mentzer och Ida Johansson.
Marie Steen hjälper till vid överlämningen inför höstens städdag.
8. Val av styrelse:
* Ordförande: Viktor Johansson
* Sekreterare: Anna Sörman
* Ledamot: Johan Emterling
Hemsideansvarig: Viktor Johansson
9. Styrelsesuppleanter: Kajsa Oderbrant och Fredrik Stenbråten
10. Revisorer: Alex Larsen och Mikael Källsvik
11. Övriga frågor:
*Var är cykelstället vid busshållplatsen? Skolskjutsansvarig och representant från
bussbolaget var nere på busshållplatsen i veckan och tittade. Troligtvis försvann
cykelstället i samband med besöket.

Bussbolaget har dragit in facket i frågan om att köra in och vända eller inte.
* Vem sköter gång/cykelvägen nere vid bryggorna? Det växer igen. Kommunen får
kontaktas.
* Frågan kommer upp om det skulle vara möjligt med egna brandslangar på området
om det tex. är så dåligt väglag i backen en vinter så att brandbilen inte skulle komma
upp, eller som nu i sommar då det är väldigt torrt och en eld sprider sig fort. Frågan
har varit upp tidigare och svaret är detsamma nu, att det går inte, det finns inte
ledningar/brandposter för det.
* Om boende i området upplever att det behövs plogas eller sandas så skall Mattias
Knutsson kontaktas, så tar han kontakt med ansvarig för snöröjningen. Alla kan inte
ringa själva till dem, men det kan vara svårt för Mattias att alltid vara hemma när det
är behov av det.
* Nya tomterna har lite dåligt vattentryck.
VA-avd. på kommunen får kontaktas för att se om de kan se anledningen.
* Skyltarna nere vid vägen/korsningen sitter dumt och sikten är väldigt dålig. De
borde flyttas/sänkas/ändras.
Kommunen får kontaktas för ev. vidare kontakt med vägverket.
* Hastigheten nere på stora vägen. Önskemål finns om 50-sträcka året om. Många
frågor om bryggorna dyker upp. Parkeringar? Johan kollar lite ang. parkeringar och
vad som har blivit bestämt i samband med bryggorna.
Förslag finns om en arbetsgrupp, en ”båt-grupp” som kollar lite extra ang. bryggor och
liknande. Rickard är intresserad, finns det fler?
* Lekplatsen på nya området är fortfarande inte klar. Vad händer med den?
Rickard kontaktar Pelle.
* Belysning på vägdelen som knyter ihop gamla och nya området saknas fortfarande.
Vi kan kolla med Infratek på prisförslag när de besiktar gatubelysningen.
* Fartgrupp: Frågan kvarstår fortfarande.
Det är i huvudsak två delar i området som det fortfarande körs fort på. Det är i kurvan
på Hillervägen samt i korsningen Högsläntsvägen/Bratteklevsvägen.
Mattias beställer två mobila farthinder så vi kan prova och se om det blir bra. De skall
plockas bort under vintern.
Det är även viktigt att alla hjälps åt att ställa tillbaka blomlådor som ibland flyttas för
större transporter.
En spegel är beställd sedan tidigare till Hillervägen/Utblicksstigen. Kanske behövs det
en till Högsläntsvägen/Bratteklevsvägen med? Vi får se om det finns stolpe att
montera på, eller om det också behöver beställas.

* Höstens städdag är söndagen den 7/9!
12. Mötet avslutas!

Vid pennan

Ordförande

____________________
Therése Johansson

____________________
Johan Emterling

