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Tid:

Tisdagen den 24 augusti, 2021

Plats:

Hos Stefan Tidholm, Champinionvcigen 9 eller via Teams

Nrirvarande:

Lars-Inge Carlsson ( LIC ), Ordfarande
Gunnar Gustafson (GG), Vice ordförande

18.30

Stefan Tidholm (ST), Selcreterare
Rolf Elsrud (RE), Kassör
Jan Hörman (JH), Ledamot
Pontus Norlin (PN), Suppleant
Sofia Pettersson (SP), Suppleant
Dan Lidström (DL), Suppleant
Erik Nordlund (EN), Suppleant
Emma Bj örklund Gustafs s on (E B), Valb

er

e

dningen

Ej ncirvarande:
Lars Henriksson (LH), Valberedningen

S

1

Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

S

2

Godkännande av dagordning samt val av justeringsman
Dagordningen godkänns utan ändringar. Till justeringsman valdes Erik
Nordlund.

S

3

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

S

4

Skrivelser/rapporter

.

.

Boende på Fårtickevägen har önskemål om att vi går ut med
information om att det inte är tillåtet att parkera på vägar och gator
området. Detta då det blir problem med framkomligheten. Den
fastighetsägare det berör i detta fall är vidtalad. Fastighetsägaren
håller på att bygga ut sin parkeringsplats för att ge plats för alla
fordon på tomten. Detta beräknas vara klart under hösten.

i

lnför nästa år och utsättning av farthindren bör vi se över hur vi kan
lösa problemet med att fordon kör runt hindren. Antingen genom att
hitta en placering där det finns naturlig avsmalning av vägen eller att
vi kompletterar med större stenar eller annat som förhindrar att man
kan köra runt hindren.
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I

Ekonomiska läget
Rolf rapporterar att budgeten är i balans.
Vägstatus

o

Priset för snöröjning, utläggning av farthinder mm som hanteras av

örebro Byggsmide AB ligger kvar på samma nivå som föregående år.
En hojning har dock aviserats inför 202212023.

s7

o

Gerhardsson har meddelat att priset för gräsklippning, 600kr/tillfälle
ligger fast även nästa år.

o

Lars-lnge har begärt in pris för att åtgärda asfalten vid utfarten från
Kantarellvägen mot Hjälmarvägen. Lars-lnge hoppas få in en
prisuppgift till årsmötet.

övriga frågor

.

lnför årsmötet

o

Föreslagen arbetsdag söndagen den 10 oktober. Fokus på att
roja sly längs cykelbanan samt vid lekplatsen. Stefan fixar
korv. Emma och Sofia författar och delar ut en inbjudan.

o

Styrelsen gick igenom och reviderade presentationsmaterialet
inför årsmötet.

o

Valberedningen presenterade sina kandidater gällande dom
poster som löper ut.

o

Stefan skickar ut kallelse till dom medlemmar som anmält sig
till årsmötet. Mötet kommer att genomföras digitalt via Teams.

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

o

lnga externa möten har genomförts under perioden.

Vem

Antal möten
perioden

Ers.tim
perioden

möten
2020-2021

Antal

ackumulerat

Ers.tim
2020-2021

ackumulerat

Ordförande(LlG)

0

6

0

6

Kassör(RE)

0

10

0

10

Sekreterare(ST)

0
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0

2

0

2

Ledamoti (GG)

0

0

0

0

0

0

A

tedamstä ft!ru:

0

Suppleantl (PN)

0

0

0

0

$uppleant?,{SP}

,o

0

o,

,0

l
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Nästa möte
till
Arsmötet den 26 augusti, 2021 sker via Teams. Anmälan skickas
på
hemsidan.
stefan.tidholm@omäil.com enligt tidigare information

se

Mötets avslutande
Ordförande fÖrklarar mötet avslutat'

Vid

protokollet

Justeras

Erik Nordlund

:'

c
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