Styrelsemöte 20131211
Närvarande: Robert Rasmussen, Mattias Knutsson, Therése Johansson, Mikael Källsvik
och Dennis Landgren

• Ekonomin

Avgifter kvar? Det är två stycken som inte har betalat årsavgiften för 2012. Mattias
försöker få tag på dem igen.
För 2013 har nästan alla betalat, några saknas.
-

-

Pengarna som vi lånade för att laga vägen efter regnovädret 2011 ligger kvar som en
checkkredit pga. lägre ränta.

• Vägunderhåll
-

Jord och gräsfrön skall läggas ut vid Ödegårdsvägen, där vi lagade vägen. Sedan skall
allt vara klart efter regnovädret.

-

Tjärndalsvägen skall ses över till våren. Pengar finns till ev. hyvling.

Snöröjningen – Han som plogar glömmer ibland vissa delar av området, ex. upp till
Landgrens och mellan Bratteklevsvägen 14 och 18. Mattias kontaktar honom.
Rolf som sandar skall se till att det finns sand i sandlådorna.
På årsmötet pratade vi om att ev. salta stora backen. Vi bestämmer att vi provar det i år
och så får vi utvärdera om det blivit bättre. Mattias pratar med Rolf om detta med.

-

• Nya området
-

-

Robert skall gå på ett möte med Lantmäteriet, Strömstads Kommun och Per Olausson
den 18/12 ang. det nya området. Skall de nya husen gå med i vår förening? Skall de
bilda en egen förening? Diskussion om hur allt skall lösas.
Ev. kan Mattias gå med också.
Besiktningen av vägen är uppskjuten då bygget av nya området har blivit försenat.

• Övrigt
-

Alla lamporna från backen och upp är nu utbytta.

-

El-ansvarig 2014. Infratek kan ta sig an det åt oss om vi beställer det. Vi beslutar att
beställa offert och besiktning.

-

Staket vid infart till fastighet – På årsmötet uppkom önskemål om att styrelsen tar en
koll på om det finns någon möjlighet att sätta upp ett staket/räcke på föreningens väg
mellan Bratteklevsvägen 14 och 18, för att öka säkerheten framförallt vintertid. Det
har nu visat sig att infarten till Bratteklevsvägen 18 är omgjord och detta har lett till att
säkerheten vid infarten har blivit sämre. Detta åligger dock fastighetsägaren att hålla
sin uppfart ”ren” (skottad/sandad/saltad) och vägföreningen har ansvaret för att vägen
in snöröjs ordentligt. (Se tidigare punkt, Mattias pratar med Martin)

För att underlätta kommer styrelsen att beställa en sandlåda att ställa vid postlådorna.
Mikael kollar priser på sandlåda med Conny på kommunen.
-

På årsmötet framkom även önskemål om att styrelsen gör en skrivelse med
namnunderskrifter till kommunen angående det dåliga vattentrycket på området,
sommartid. Robert tar på sig uppgiften att skriva.

-

Övrigt: - Sanden på lekplatsen (under klätterställningen) har fortfarande inte blivit
utbytt. Det blev fel sand från början, den är för hård.

-

Städdagarna – det har varit ganska dålig uppslutning på de senaste städdagarna.
Styrelsen beslutar att bjuda in Trivselgruppen till ett styrelsemöte tidigt i vår för att
stämma av lite inför städdagar och se vad som kan förbättras/göras annorlunda.
Gräsklippningspärmen verkar ha försvunnit under sommaren. Är det någon som vet
vart den har tagit vägen så kontakta gärna styrelsen.
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