
 

Protokoll från styrelsemöte nr 3 - 2017-2018 

 

Dag: Lördag den 30 september  2017.    

Tid: Kl 10 -12 

Plats: I Pumphuset 

 

Närvarande Anders Reyman  ordf 

 Clas Gunnarsson   kassör 

 Solveig Norrman  ledamot 

 Pär Svensson  suppleant 

 Roger Johnsson  suppleant 

 Jan Dahlström  sekreterare 

  

1 Mötet öppnas 
 

2 Föregående protokoll  
- 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 rekommendation. Vid larm går info till Bosse, Anders och Clas.   
                   > Klart under oktober. 
- Vi behöver en avfuktare i pumphuset  samt  ett element med timer. > Klart. 
- Vi tillfrågare Arly om han kan hjälpa till och göra klart snickeri jobbet som är kvar i 
Pumphuset. > Klart.   
- Skräpet är borta runt pumphuset.   

- Vi behöver ta fram en förvaltningsplan för vägarna.  > Clas tittar på detta ihop med 

 Bengt och Pär.  
-  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.  Clas har informerat berörd.  
- Företaget som installerade fibern i området har inte städat efter sig på Övre Tådås. 
Är fixat nu.  

 

3  Rapporter  

 -  Medlemsregister med telefon/mailadresser/postadress. Stämman beslutade att 

 skicka listan till alla via mail/ brev.   Mail o brev utskickade. Janne skickar påminnelse. 

-   Styrelsen föreslår att: > Stämman beslutade att styrelsen ställer en fråga till 

medlemmarna om vilka som vill ha framtida kommunikation via mail. Detta är gjort via 

ovanstående utskick.  
 

4 Ekonomi  
 - Inget att rapportera.   

 

 



 

5 Pågående arbeten 
 

6 Kommande möten/ träffar 
 - Arbetsdag nästa helg 2017-10-07 

 - Bomupptagning 2017-10-14 

- Nästa styrelsemöte 2017-11-11. 
 

7 Övriga frågor 
 - Vi tar fram en informationsfolder till nya ägare i området.  Solveig,  Roger o Janne tar 

 fram ett förslag.  
 - Solveig sammankallar Trädgruppen. 

- Nyckel till bommen mellan Övre och Nedre Tådås.  

   - Vi köper in ett kodlås för att byta ut befintligt lås. Clas fixar detta. 

- Alla i styrelsen ska ha en nyckel till pumphuset.  

- Vi inventerar alla våra nycklar o gör en kvittenslista.  Anders ansvarar för detta.  

- Arbetsuppgifter på arbetsdagen. 

  - Områdesansvariga träffas innan arbetsdagen och prioriterar vad som ska göras.   

- Vi köper in ättika för ogräsbortagning. Solveig fixar detta. 

- Vi har fått klagomål på båten som står utanför NT 40. Clas tar en diskussion med 

berörd.  

 

8 Avslut 

 
Vid protokollet   Justeras 

 
 
 

Jan Dahlström   Anders Reyman 
    Ordf. 

 

 
  
 

 


