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Ordförande till stämman: Robert Rasmussen
Sekreterare till stämman: Therése Johansson
Justeringsmän: Mikael Källsvik och Marie Steen
Styrelsens verksamhetsberättelse: Robert läser igenom högt.
Årsbokslut: Mattias går igenom den gånga budgeten
Det är fortfarande problem med en del obetalda årsavgifter till föreningen. Mattias har pratat
med banken ang. att lämna över dem till banken. Han väntar på exakt prisuppgift.
5. Revisorernas berättelse: Robert läser igenom högt.
6. Ansvarsfrihet för avgående styrelsen: JA
7. Trivselgruppen: Joacim Olsson, Marie Steen, Helene Persson sitter kvar. Carolina
avgår. Mette Johansson går med.
* Stigarna växer igen! De måste röjjas på nästa Städdag.
* Vi pratar om ifall vi kan leja bort skötseln av vissa grönområden? Kanske något som
måste göras 2ggr./år. Får kollas upp!
* Det är fortfarande ganska dålig uppslutning på Städdagarna. Undantaget i våras, då
det var ok. Vi bestämmer att vi provar att ha nästa städdag första söndagen i oktober,
för att se om det blir bättre uppslutning på söndagar.
8. Nya fastigheter i föreningen: Inga
9. Ordförande: Nenita Alme väljs på 2 år.
Sekreterare: Therése Johansson väljs på 2 år.
Ledamot: Carolina Hofbrink väljs på fyllnadsval, 1 år, för Nenita Alme.
Ledamot: Johan Emterling väljs på 2 år.
10. Styrelsesuppleanter: Erik Thorn och Peter Johansson 1 år.
11. Revisorer: Jerker Lindhav och Alex Larsen 1 år.
12. Övriga frågor:
* Budget: Det ligger två budgetförslag. Det ena inkluderar asfaltering av del av vägen.
Första delen av vägen är i mycket dåligt skick. Styrelsen anser att den behöver
asfalteras. Vi har fått en offert från Skanska. Den är med armeringsnät som troligtvis
behövs.
Styrelsen förespråkar att vägen skall asfalteras för att förhindra framtida större
problem.
Budgeten med asfaltering antas!
* Belysning: Frågan kommer om det går att sätta skymningsrelä på gatulamporna
istället för klocka, som det är idag. Infratek skall gå igenom belysningen under
september månad, vi hör med dem om det är möjligt.
* Belysning på vägen mellan gamla och nya området: Styrelsen har kontaktat Pelle för
att höra om han är villig att stå för belysning på den delen, det är han inte.
Föreningen kan driva frågan, när nya området är helt klart. Lekplatsen är inte klar.
Under tiden kan vi ta in prisförslag.
* Väghinder: Det är problem med höga hastigheter på vissa delar av området. Förslag
kommer om att lägga gummimatta eller asfaltslimpor. Vi får kolla vad det kan kosta.

Det behövs troligtvis skyltar på sidorna av farthindren. Några från mötet tar en runda
efter mötet för att titta över vilka platser det kan behövas på.
* Vinterväghållning på nya området: Sandlåda saknas.
* Strandbräckan: Vi måste se över avtalet angående att de boende där har friskrivit
sig från föreningen och vill sköta sig själva. Grönområden och snöröjning, det är
viktigt att det framgår vad som gäller.
* Skräp efter nybygge: Det ligger skärp kvar, det måste bort. Det är både farligt och
fult! Påbackning har gjorts, men inget händer. Vi får försöka igen.
* Fiber: Sista chansen nu att teckna avtal är nu! Snart börjar de gräva. Medlemsmöte
25/9 15:0440.

Sekreterare

Ordförande

____________________
Therése Johansson

____________________
Robert Rasmussen

Justeringsmän

____________________
Mikael Källsvik

____________________
Marie Steen

