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Plats:

torsdagen den 3l maj 2018 kl. 18.00

Hos Lars Inge Carlsson

Ncirvarande: Lars-Inge Carlsson ( LIC ) Ordförande

Gunnar Gustafson (GG) Vice ordförande
Stefan Tidholm (ST) Selveterare
Rolf Elsrud (RE) Kassör
Sofia Pettersson (SP)
Emma Bjarklund (EB)

Ej nrirvarande: Towe Wiik QW), Valberedningen
Jan Hörman (JH), Ledamot
Pontus Norlin (PN)

S 1 Mötets öppnande
Ordforande forklarar mötet öppnat.

S 2 Godkännande av dagordning samt val av justeringsman
Dagordningen godkänns utan ändringar. Till justeringsman valdes
Gunnar Gustafson.

S 3 Genomgång / godkännande av föregående protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes utan ändringar.

s 4 t-':""';;',:;;:":",och 
sfads nät har skrivit ett avtar särtande

dragningen av fiber i gatan i området. Enligt avtalet ska gatan och
vägbanken återställas i befintligt skick med en garantitid på 5 är.
Samfälligheten ska besiktiga och godkänna återställandet. Lars-
Inge kontaktar Stadsnät gällande plan för installation och
återställande och tar även upp frågan gällande om dom återställer
planterade ytor med matjord och gräs.

Lars lnge har varit i kontakt med Stadsnät och återställande efter
fiberdragningen kommer att ske när arbetet har avslutats. Detta
beräknas vara klart under Juni månad men någon mer detaljerad
plan kan Stadsnät inte presentera. Samfälligheten kommer att
göra en slutbesiktning innan återställandet godkännes.

Lundbergs avverkning av Annelund och dom tunga transporter
som föranletts av detta har inneburit slitage på vägen. Längs
cykelvägen och Fluqsvampsvägen behöver det snyggas till

Sida 1 av 4



PRoroKoLL FöRT vlD sTYRELSEMöIe I

vÄCsnu rÄlltC n rrsrönEN I NG HEI M DAL S KOGS BACKEN

PN / 180531 S.estyrelsemötetS1-9

s5

gällande pinnar och rester från awerkningen. Stefan har varit i

[ontakt med Lundbergs och dom har inte för avsikt att städ upp

efter avverkningen. Almby fritidsförening planerar fÖr en arbetsdag

under sommaren/hösten och får planera in att snygga till längs

cykelvägen och vid kärret under den dagen.'

Gällande Annelund och den ökade trafiken på Kremlavägen-

champinjonvägen, trafiksäkerheten i området och längs Gamla

Hjälmarvägen så beslutade vi att kontakta NA för att den vägen

sliapa opinion. Stefan kontaktar Jan Wijk på NA. Kontakt ej tagen

sedan förra mötet.

Rolf har skickat inbetalningskort gällande slitageavgift till

fastighetsägaren på Fårtickevägen som har ett pågående pool-

projekt.

Påminnelse skickad till den fastighetsägare som inte betalat

slitageavgiften.

Rolf beställer kuvert med samfällighetensmärkning på for att det

ska vara tydligt för medlemmarna när post kommer och att det

inte förväxlas med reklam och hamnar i soptunnan.

Rolf planerar in översyn av trasiga gatlyktor under augusti.

Ekonomiska läget

Saldo

350.00
481,656.41
80,958.62

128,903.32
586,094.00

1,277,962.35

1,918.93

Budget Förbrukat

Omkost.
Vägkonto
Asfalt
Cykel
Grön
Belysning

2,697.80
1 19,858.00

-16,030.00
25,812.00
20,042.28

24,000.00
220,000.00

30,000.00
30,000.00
45,000.00

21,302.20
100,142.00

0.00
46,030.00

4,188.00
24,957.72

Kassa
Plusgiro
Sparkonto
Asfaltfond
Reservfond

Summa

Skulder
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Vägstatus

Följande arbeten är beställda men ej utförda då entreprenören är
fullbokad

o Utplacering av vägbulor samt uppskyltning med nya
varningsskyltar. Vi beslutade även att byta ut dom ovala
hindren på asfaltsvägarna. 4st till Björksopp, 4st till
Kantarell och 2st till Kremlavägen som saknar skyltar idag.
Totalt 1Ost skyltar och Sst farthinder.

o Parkeringshänvisningsskylt till Kärrets parkering med
placering i korsningen Champinjonvägen/ Kremlavägen.
Beställt. Kommer med dom nya farthindren.

o Dikningen behöver förbättras på flera ställen. Bl a forbi
Kärret och vissa ställen på Kantarellvägen och
Champinjonvägen.

o Åtgard av potthå|, grusning och saltning av grusvägarna

o Laga större hål i asfalten långt ner på Brunsoppsvägen. Har
blivit större under vintern.

Sopning av asfaltsvägarna har skett.

övriga frågor

Emma kollar priser på fotbollsmål för att ersätta dom mål som är
trasiga vid lekplatsen på Brunsoppsvägen och återkommer for
beslut.

Lantmäteriet har kallat till samråd gäilande Armby GAl g den 1 1
juni. Detta då Perstorpsområdet ska ombildas till
samfällighetsförening. Vi har ingen fysisk angränsning mot detta
område men har ändå bjudits in. I framtiden kan dock-Annelund
förbinda oss. Rolf representerar oss.

Gällande GDPR. Vi behöver skapa och godkänna en
integritetspolicy (förslag framtaget vilket går ut på remiss till
mötets deltagare) samt en person som är personuppgiftsansvarig
vilket i vårt fall är foreningen. Personuppgiftsansvarig är den
person som administrerar registret, i vårt fall beslutade vi i mötet
att det är kassören i föreningen. Vi lagrar dom uppgifter som är
relevanta för fören ingens adm instration, dvs fastig hetsbeteckning,
adress, faktureringsadress och namn. I vissa fall lagras även
personnummer. Detta i dom fall obetalda räkningar gått till
inkasso. För dom som anmält sig på hemsidan att få information
via epost så lagras även detta. Här har Rolf lagt tiil en text på
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hemsidan att man från och med nu samtycker till att eposten
lagras men inte delas utanför föreningen.

. Arsmöte beslutades till den 30/B klockan 18:00. Positioner for
nyval är ordförande, kassör, en ledamot samt en suppleant.
Emma kontaktar Tove för att dra igång valberedningen. Stefan
bokar lokal och skriver verksamhetsberättelse. Rolf ordnar
debiteringslängd, ekonomisk sammanställning samt kallelse 1

månad fore mötet.

Följande externa möten har genomförts sedan föregående möte
(=period), vilket är grund för ekonomisk ersättning

Antal möten perioden Antal möten 2017-2018

Ordförande(l-lC)

Kassör(RE)
::::: j

$Ckreterard($T)

,"O"rt, tOOl

Eedamot2 (JH)

Suppleantl (PN)

$ilppleänt2 (SP)

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i

0

S 8 Nästa möte

Den21lB,2018 klockan 20:00 hos Lars-lnge. Förberedande möte inför
årsmötet.

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

se

Stefan Tidholm
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