
 

Protokoll från styrelsemöte nr 2 - 2017-2018 

 

Dag: Lördag den 26 augusti  2017.    

Tid: Kl 10 -12 

Plats: I Pumphuset 

 

Närvarande Anders Reyman  ordf 

 Clas Gunnarsson   kassör 

 Solveig Norrman  ledamot 

 Hans-Göran Hermansson ledamot 

 Pär Svensson  suppleant 

 Roger Johnsson  suppleant 

 Jan Dahlström  sekreterare 

  

1 Mötet öppnas 

2 Föregående protokoll  
 - OK.  

3  Rapporter  

4 Ekonomi   

 - Arvoden 2017-2018, samma fördelning som föregående år.   
- Ekonomi – alla medlemmar har (till slut) erlagt de 619:- som fattades fjolårets 

 medlemsavgift. 
- Medlemsavgifter för 2017-18 är utskickade med sista betaldag 31 aug. 

 

5 Pågående arbeten 
 Pumphuset. 
> Bosse Garton rekommenderar att köpa och koppla in ett larm på pumphuset och 
reningsverket. Kostar ca 2000 SEK per hus + 95 SEK i abonnemang per år.  
Beslut enl rekommendationen. Vid larm går info till Bosse, Anders och Clas. Clas 
informerar Bosse som fixar detta. 
> Vi har haft totalstopp i avloppet som har gett oss mycket jobb. Kommer också ge oss 
ökade kostnader. Vi informerar om detta på hemsidan, samt att det är viktigt att vi 
informerar ev hyresgäster om detta.    
> Vi behöver en avfuktare i pumphuset  samt  ett element med timer.   
Beslut: Vi köper in detta.  
> Vi tillfrågare Arly om han kan hjälpa till och göra klart snickeri jobbet som är kvar i 
Pumphuset. Clas pratar med Arly.  
> Clas ordnar så att skräpet runt pumphuset försvinner.  

 



 

 

6 Kommande möte 

 - Nästa möte 30 sept. 
 
 > Möteskalender 2017/18: 

Möte 3, 17w39; 30 sept  (inför arbetsdag 7 okt ”första lördagen i okt”) 
Möte 4, 17w45; 11 nov 
Möte 5, 17w50; 16 dec  ( ihop med jullunch) 
Möte 6, 18w08; 24 feb 
Möte 7, 18w14; 7 april  (inför arbetsdag 21 april ”näst sista lördagen i april) 
Möte 8, 18w20; 19 maj 
Möte 9, 18w24; 16  juni   (inför stämman, 30 juni) 

 
Jullunch med områdesansvariga m fl  16 dec. 
Stämma 2018 30 juni. 
 

7 Övriga frågor  
 Bosse Garton önskar att ”vatten-ansvarig” från styrelsen bör vara en person som är 

åretruntboende. 
Beslut: Clas kompletterar Anders som vattenansvarig.  Clas behålla väg-ansvaret i 
styrelsen.  

 

 Bengt Hansson (väg) – har fått en påstöt från mannen som skrapar och saltar våra 
vägar, som rekommenderar oss att lägga på 3 cm nytt grus på samtliga vägar då han 
anser att dessa är i behov av mer och nytt grus.  Prel  kostnad inkl moms 75000:-  
Beslut: Vi behöver ta fram en förvaltningsplan för vägarna.  Clas o Pär tittar på detta 
ihop med Bengt.  

 

 Det växer som bara den där Hannagruppen har gallrat träd nere i dalen. Vi måste ha 
en plan så att det inte växer igen. Hannagruppen hälsar att det bör köras med röjsåg 
vid minst två tillfällen/år.  
Beslut: Herman tar upp detta inför kommande arbetsdag o vi ber de med röjsåg göra 
ett gemensamt jobb.  Föreningen köper in bränsle.  

 

 Hannagruppen röjer och fäller träd på uppdrag av föreningen – ibland kan dom inte ta 
med all ved direkt utan den blir liggande, vilket inte betyder att enskilda medlemmar 
kan ta denna, vilket har skett.  
Beslut: Clas tar en diskussion med berörd och informerar om vad som gäller. 

 

 Styrelsen har fått ett antal anonyma brev. Iom att dom är anonyma kan styrelsen inte 
hantera dom.  

 

 Boende o deras gäster har tillåtelse att använda gästparkeringarna som vi har  inom 
vårt område.  

 

 Företaget som installerade fibern i området har inte städat efter sig på Övre Tådås.  
Beslut:  Anders kontaktar TeliaSonera Skanova  om detta.  

 

8 Avslut 
 


