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PROTOKOLL nr 9 2019

Gråsåkers samfällighetsförening
2019-12-18 kl 19.00

Styrelsemöte Gräsåkers samfällighetsförening

Närvarande: Mia Beckman, Erik D' Este, John Eremar, Jessica Hjertén,

Carina Lillieqvist, Mats Nyman, Kristoffer Sundin

Frånvarande: Erik Kvist

51 Mötets öppnande
Mia serverar glögg och förklarar årets sista styrelsemöte öppnat.

52 Genomgång av föregående protokoll
Alla har läst i förväg. Inga anmärkningar.

53 Val av justeringsman för dagens protokoll

John Eremar väljs till justeringsman.

54 Ekonomi
Månadsrapporten: Styrelsen har läst innan mötet. Inga anmärkningar.

Arvoden: Styrelsens arvoden är utbetalda

55 Kontakten med Kjellins, samt boka möten
Huvudavstängningskranarna: I dagsläget finns pengar kvar för en gård. Kjellins räknar med

cirka tio timmar per gård. Tidsåtgången kan eventuellt kapas mer om vuxenstyrkan sköter

avstängningen? Kolla med Kjellins vad de kan göra för pengarna som är kvar (33 050 kr).

John Eremar och Erik D'Este tar över kontakten med Kjellins och bokar ett möte med dem för

att diskutera en bra lösning. Mia Briefar John och Erik innna nästa styrelsemöte.

Egna avstängningskranar: Erik och John tar en vidare diskussion med Kjellins om det också.

56 Genomgång av städdagsprotokollen

Gård 1
Önskemål om grovsopscontainer någon gång under året.

Kommentar: Har diskuterats tidigare men styrelsen tycker att det blir för dyrt (cirka 30 000 kr
per containter). Uppmaning att skriva motion till stämman.

Gård 2
Hängrännor i länga 31 behövs kontrolleras och eventuellt tätas.

Kommentar: Hängrännorna nyligen utbytta. Borde vara garantiärende. Kontakta de som
utförde jobbet.

Komposthögar på allmänning, baksida garage mot gård 3 ska tas bort.
Kommentar: Mia kollar med vuxenstyrkan.

Vill gärna ha grillning på varje gård efter städdagen. Anlita korvvagn?
Kommentar: ?

Trasig träbalk i garage nr 22
Kommentar: ?
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Gård 3
Hål vid dagvattenbrunn där Kjellins grävt behöver fyllas.
Kommentar: Ett jobb för vuxenstyrkan.

Träd på 39A behöver beskäras.
Kommentar: Vuxenstyrkan fixar om det är på samfällighetens mark. Om det {ir på tomt så {ir
det den boendes ansvar.

Gård 4
Vill ha soptunnor i området.
Kommentar: Inget vi tar vidare. För svårt med rutiner för tömning mm.

Avlägsna flishög vid pulkabacken.
Kommentar: Det är ordnat.

Vem har för blomlådorna mellan gård 3 och 4?
Kommentar: Det kan gårdarna få komma överens om själva.

Vad händer vid nedtagna syrénhäcken?
Kommentar: Vi siktar på att gräva upp rötterna ordentligt till vårstädningen. Ta bort
bänkarna, eventuellt så gräs? Anlägga utegym?

Gård 5
Genomgång av hängrännor.
Kommentar: Gårdens ansvar. De får återkomma om det år något problem.

Gård 6
Vill salta backen i backen vid halka.

Kommetnar: Mia kollar vad som gäller.

Gård 7
Vill åtgärda dålig belysning vid övre parkeringen.

Kommentar: Vi tar med frågan i och med renoveringen av elen i garaget.

Anslagstavlan vid lokalen behöver fräschas upp/målas.

Kommentar: Tas med som uppgift till vårstädningen. Ett jobb för gård 5? (eller ska den tas
bort?)

Gård 8
De kommer grilla själva på städdagarna.

Kommentar: Kör i vind!

Trasiga träbalkar i garage.

Kommentar: Ska åtgärdas i och med renovering.

57 Möte med gårdsombuden

Mia har haft möte med gårdsombuden och bland annat pratat om att det år de som år

närmaste kontakten med de boende om något behöver åtgärdas mm. Gårdsombuden har

fått telefonnummer till Stefan i vuxenstyrkan. Obs att Facebook-gruppen inte år en kanal för
klagomål till styrelsen.
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Gårdsombuden ska även välkomna nyinflyttade och informera om området.

Gårdsombuden är även valberedning. Inför nästa stämma är Mats och Kristoffer uppe för

eventuellt omval. Samtliga i styrelsen får fundera på om de vill fortsätta eller ej och

informera Mia inför nästa styrelsemöte.

58 Datum (prel.) för årsstämman?

Flyttar fram punkten till nästa möte.

59 övrigt?
Pris för pingisbord? Runt 2 000 kronor.

Förslag från John att förlänga pulkabacken vid stora lekplatsen med fyllnadsmassor. Stefan

Egenäs har kontakt, John kollar med honom. Mia kollar med kommunen om det är ok.

510 Nästa möte?
Onsdagen den 15/1 kl 19. Mia, John och Erik träffas 18:30 för att diskutera Kjellins.

Ordförande: Mia Beckman

Sekreterare: Mats Nyman Justeras: Mats Ny an John Eremar


