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Tid:

Plats:

Onsdagen den 16 oktober 2019 kl. 18.30

Hos Rolf Elsrud

Närvarande: Lars-Inge Carlsson ( LIC ) Ordförande

Stefan Tidholm (ST) Sekreterare
Rolf Elsrud (RE) Kassör
Gunnar Gustafson (GG), Vice ordförande
Sofia Pettersson (SP), Suppleant
Jan Hörman (JH), Ledamot
Dan Lidströn
Lars Henriksson

Ej närvarande: Pontus Norlin (PN), Suppleant
Emma Björklund Gustafsson (EB), Valberedningen
Erik Nordlund

S 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

S 2 Godkännande av dagordning samt val avjusteringsman
Dagordningen godkänns utan ändringar. Till justeringsman valdes Sofia
Pettersson.

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

S 4 Skrivelser/rapporter
o EON har sökt ledningsrätt för 24kV ledningarna som finns i området.

Ledningsrätten gäller inte rätten att lägga ner nya ledningar utan
rätten att underhålla befintligt ledningsnät. Detta påverkar berörda
fastighetsägare men inte samfälligheten. Samfälligheten kommer
dock begära mer deta[erad information om var kablarna finns samt
att EON kontaktar samfälligheten vid arbeten i området som kan
påverka vägarna. Rolf informerar medlemmarna via Facebook
gruppen "Vi i Ekeby-Almby" då det kan vara berörda i området som
inte uppmärksammat informationen från Lantmäteriet.

o Rolf och Lars-lnge deltog i ett möte med Lantmäteriet gällande
upplösning av den gamla vatten- och avloppssamfälligheten GAl7
som omfattar Björksopps-, Bläcksvamps-, Brunsopps-, Aspsopps-,
Flugsvampsvägen samt en hel del av vägarna norr om Gamla
Hjälmarvägen. Samfälligheten for VA har överlåtits till kommunen och
i det avtal som skrevs så framgår att kommunen övertog ansvaret for
avlopp samt hanteringen av dagvatten i området. Dvs vatten som
rinner i "vissa samt större diken" som det är formulerat i

överlåtelseavtalet, Att detta ansvar för kommunen är tydligt hävdar vi
i samfällighetens styrelse men kommunen vä[er att inte tolka
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skrivningen på det sättet utan i mötet uttalade kommunens representant
att dom inte har något ansvar för dikena. Styrelsen diskuterade hur vi
ska driva frågan vidare men inget beslut togs. Rolf kommer dock att
skapa medvetande i området via Facebook gruppen "Vi i Ekeby-Almby".
Lars-lnge samlar in information om kontaktpersoner för andra
samfälligheter så att vi kan kontakta dom gällande att gemensamt driva
frågan mot kommunen,

. Arbetsdagen genomfördes den 5 oktober, Ca 2O medlemmar deltog
och glorde ett gott arbete med att röja sly längs cykelvägen forbi
kärret. Rolf och Lasse kör bort riset och tar ut ersättning för detta.

. En medlem i samfälligheten har önskemål att ta ner ett antal träd på
samfällighetens mark i anslutning till kärret. Han kommer att stämma
av med grannarna så att dom är överens om att detta är ett
gemensamt önskemål dem emellan och sedan märka ut träden dom
önskar tas ner. Dessa träd kommer samfälligheten sedan efter
bedömning gällande lämplighet att ta ner vid tillfälle.

. Samfälligheten har avtalat med entreprenören som sköter
snöröjningen kommer även att ansvara för att farthinder kommer att
plockas in samt läggas ut till våren.

S S Ekonomiska läget
Ekonomisk rapport 201 9-1 0-1 6
lnbetalningskort på årsavgiften utskickade under v41,
Tills dags dato har 14 medlemmar betalt. Förfallodag är 2019-10-31 .

Slitage-avgiften på 1,500 som en medlem inte betalat in trots ett flertal
påstötningar under ett flertal år kommer att strykas.

Saldo

Kassa 350.00
Plusgiro 288,803.87
Sparkonto 80,95 8.6?
Asfaltfond 151,053.32
Reservfond 617,954.00

Summa 1 ,1 39,1 19.81

Budqet Forbrukat

Skulder
Fodringar

Omkost.
Vägkonto
Asfalt
Cykel
Grön
Belysninq

24,556.00 Styrelsearvode, EON

0.00

23,139.25 24,000.00 860.75
203,846.00 230,000.00 26,154.00

0.00
30,000.00 30,000.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00
25 ,912 .89 35,000.00 9,087. 1 1
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s6 Vägstatus

. Under oktober månad planeras byte av dom trasiga lamporna som
rapporterats in. Även dom äldre men fortfarande fungerande
lamporna kommer att bytas i dom fall dom närmar sig slutet på den
brinntid vi kan förvänta oss.

o Dom två nyligen framtagna dagvatten-brunnarna på
Bläcksvampsvägen kommer att höjas och mer singel kommer att
läggas i avrinningsgroparna för att bredda vägbanan.

o Lars-lnge har fått in en offert på 45Okr/timma + moms för att en
entreprenör ska gå över vägnätet och ta ner grenar som hänger ut
över vägbanan. Detta for att förhindra att dom arbetsfordon som
sköter snörojning, grusning och sladdning ska komma fram på ett bra
sätt. Styrelsen beslutade att beställa detta jobb,

. Grusning har utförts under september månad och grusvägarna är nu i

gott skick.

övriga frågor

o Valberedningen har haft ett möte där det diskuterades hur vi kan
skapa ett större intresse för styrelsearbete bland samfällighetens
medlemmar. Bl a så finns det en tanke att under året att informera via
sociala medier hur styrelse-arbetet bedrivs och hur viktigt det är att vi
har en fungerande styrelse för att verksamheten ska fungera,

o Valberedningen föreslår även att vi ska kartlägga hur
styrelsemedlemmarna jobbar idag samt även lista viktiga
kontaktpersoner, lösenord till hemsidor, dokumentation, budgetarbete
etc. Detta för att säkerställa att vi har en bra dokumentation av vad
som ska göras under verksamhetsåret samt för att ge bra
förutsättningar för nya styrelsemedlemmar att komma in i arbetet.
Detta förslag bifalles av styrelsen och valberedningen påbörjar denna
kartläggning och så får styrelsen bidra.

S7
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Följande externa möten har genomförts sedan foregående möte
(=period), vilket är grund för ekonomisk ersättning.

Rolf, Lars-lnge och Gunnar var med på förättningsmötet gällande
ledningsrätt och Rolf och Lars-lnge var även med på förättningsmötet
gällande VA. Rolf har utfort 2 timmars arbete med bortforsling av ris i

samband med arbetsdagen.

Roll Antal möten
perioden

Ers.tim
perioden

Antal möten Ers.tim
2A19-2020 2A19-2020

ackumulerat ackumulerat

Or&Wantu{LW,

Kassör(RE)

Sekreterare(SB

Ledamotl (GG)

Ledamaz? (JH,

Suppleantl (PN)
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s8

Sg

Nästa möte
4 december klockan 1B:30 hos Lars-lnge på Fårtickevägen.

Mötets avslutande
Ordföra nde förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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