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Plats:

Torsdagen den 27 februari 2019 kl. 18.30

Hos Rolf Elsrud, Blcicksvampsvcigen 20.

Nrirvarande: Lars-Inge Carlsson ( LIC ), Ordförande

Stefan Tidholm (ST), Selveterare
Rolf Elsrud (RE), Kassör
Sofia Pettersson (SP), Suppleant
Jan Hörman (JH), Ledamot
Emmq Bj örklund Gustafs s on (EB), Valb er edninge n

Erik Nordlund
Lars Henriksson

Ej ndrvarande: Pontus Norlin (PN), Suppleant
Gunnar Gustafson (GG), Vice ordförande
Dan Lidström

S 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

S 2 Godkännande av dagordning samt val av justeringsman
Dagordningen godkänns utan ändringar. Tilljusteringsman valdes Jan
Hörman.

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

S 4 Skrivelser/rapporter
. Gällande upplösningen av vattensamfälligheten GA17 och

a nsva rsfrågan mel la n komm u n och väg samfäl I ig hetsfören i ngen
gällande vattenavrinningen från "större diken". Lars-lnge har
sammanställt en lista över kontaktuppgifter till övriga samfälligheter i

området och vi beslutade att bjuda in representanter från övriga
styrelser till ett möte den 2613. Rolf och Lars-lnge representerar
styrelsen och undersöker med övriga samfälligheter om det går att
arrangera ett möte detta datum. Stefan bokar lokal på skolan efter att
Rolf och LIC har kollat om datumet fungerar. Rolf har lagt ut
information på Facebook för att skapa medvetenhet i frågan inom
området.

o Lars-lnge har lagt ner 8 timmars arbete relaterat till nya stenkistan på
Bläcksvampsvägen vilket kommer att ersättas.

. Rolf undersöker möjligheten att flytta våra reservfonder till nisch bank
med ränta istället för det räntefria sparkontot på Nordea.
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o Stefan har kontaktat medlemmen som valt att leda ut dräneringen
från tomten till diket längs vägen. Vi diskuterade problemet med att bli
av med vatten från tomten och jag informerade om att bästa sättet
och även vad kommunen och samfälligheten förväntar sig är att man
tar hand om sitt eget vatten på tomten exempelvis genom att anlägga
en stenkista. Då grävningen av dräneringen redan är genomförd så
kom vi överens om att han ska förbättra diket längs vägen för att
säkerställa att det vatten som nu släpps ut i diket rinner undan på ett
bra sätt. Styrelsen nöjer sig med denna lösning.

S 5 Ekonomiska läget
Rolf rapporterar att budgeten är i balans. I dagsläget har vi ett överskott

på vägkontot då vi snöröjningen varit minimal. Pengar vi kan lägga på att
forbättra främst grusvägarna i form av grusning och sladdning.

Saldo Budget Förbrukat

Kassa 350.00
Plusgiro 582,730.76
Sparkonto 80,958.62
Asfaltfond 151,053.32
Reservfond 617 ,954.00

Summa 1,433,046 .70

Skulder 7,295.63
Fodringar 0.00

Omkost.
Väg konto
Asfalt
Cykel
Gron
Belysn ing

2,852.95 24,000.00 21 ,147.05
1 60 ,239.00 230,000.00 69,761 .00

0.00
22,478.00 30,000.00 7,522.00
22,478.00 30,000.00 7,522.00

9,147 .08 35,000.00 25,952.92

S 6 Vägstatus

. 9 januari var Rolf och Lasse ute och lagade potthå|. 4 timmar arbete
bokförs.

. Nya skyltar "lekande barn" uppsatta på Kantarellvägen vilket
ombesörjts av en samfällighetsmed lem.

o Vi diskuterade frågan gällande statusen på gatunamnsskyltarna. Vi
tog beslut att inventera behovet av nya skyltar och planerarar att ta
upp detta som ett separat investeringsförslag på årsmötet. Lars-lnge
inventerar och tar fram ett kostnadsförslag inkl uppsättning av
kompletterande stolpar där det behövs.
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. Roger Kjellberg på Lundbergs har kontaktat samfälligheten efter att
ha blivit kontaktad av en boende på Brunsoppsvägen gällande ett
dåligt träd som behöver tas ner i det angränsande grönområdet.
Dessa grönområden ägs av Lundbergs men samfälligheten ska på
sikt ta över dessa enligt överenskommelse med Lundbergs. Då det i

dagsläget är Lundbergs som äger marken hänvisar vi till Lundbergs
gällande större arbeten i dessa grönområden. I detta fall beslutade vi
att Rolf tar ner trädet vid tillfälle.

. Lars-lnge bokar in grusning, sladdning och saltning innan farthindren
läggs ut.

övriga frågor

. En fast avgift för att ändra andelstal har tillkommit från Lantmäteriet.
Alla ändringar av andelstal kommer att belasta fastighetsägaren
framöver. Vi tar upp detta som information på årsmötet.

. För att kunna fördela arbetet i styrelsen på ett bättre sätt kommer
styrelsen på årsmötet att föreslå att vi utökar antalet ledamöter med 2
personer.

. Emma och Lars sammanställer en rollbeskrivning gällande
kassörens, ordförandens, sekreterarens samt revisorernas roll i

samfälligheten. Vi bokar ett separat möte den 16/4 klockan 18:30 hos
Rolf för att som gå igenom rollbeskrivningarna och säkerställa att vi
har dokumenterade rutiner kopplat till dessa roller.

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

Antal möten Ers.tim
2019-2020 2019-2020

ackumulerat ackumulerat

Vem Antal möten
perioden

Ers.tim
perioden

Kassör(RE)

Ledamotl (GG)
| ,:',

Suppleantl (PN)
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s8 Nästa möte
26 mars, möte gällande ansvar G417.

16 april, 18:30 hos Rolf på Bläcksvampsvägen20.

7 mE,2020 klockan 18:30 hos Lars-lnge på Fårtickevägen 12.

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet J usteras

se

... I

Jan Hörman
.J

Stefan Tidholm
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