
 

Protokoll från styrelsemöte nr 4 - 2017-2018 
 

Dag: Lördag den 11 november  2017.    

Tid/ Plats: Kl 10 -12 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 
 - Inga kommentarer 
   

3  Rapporter  
 - Framtida kommunikation via mail.  Janne har skickat en påminnelse. 50 st vill ha framtida 

 kommunikation via mail.  
  

- Förslaget till informationsfolder till nya ägare är bra. Vi lägger på en sida med styrelsens 

namn, våra stadgar o regler. Lägg sedan upp den på hemsidan o ge den till nyinflyttade.  
 

- Solveig sammankallar Trädgruppen i januari. Alla frågor angående träd o Hanna-

gruppens jobb hanteras i Trädgruppen. Hanna-gruppen tar bara ner träd godkända av 

trädgruppen.  
 

- Nyckel till bommen mellan Övre och Nedre Tådås. Vi köper in ett kodlås o byter ut 

befintligt lås, vi köper också en kodbox till pumphusets nyckel. Clas fixar detta. 
 

- Anders har gjort en inventering av nycklarna till pumphuset o avloppsverket.  Vi tar fram 

en kvittenslista på dessa nycklar. Janne tar fram en lista. 
 

- Vi har fått klagomål på båten som står utanför NT 40. Båten kommer att flyttas.   
 

4 Ekonomi   

 - Alla avgifter är nu betalda. Vi har en god likviditet i föreningen.   

 

 



5 Pågående arbeten 
 - Inget att rapportera. 
 

6 Kommande möten 
 - 16 dec gäller för styrelsemöte nr  5.   
  

7 Övriga frågor 

- Vi tar inte fram någon förvaltningsplan, utan Clas, Bengt o Pär går igenom våra vägar o 

diken några gånger per år för att hantera kommande behov o presentera detta för 
styrelsen.   
> Prio 1 just nu:  
- 2 stycken diken behöver hanteras omgående på ÖT.  
- Diket vid eldningsplatsen på NT.   
Bengt tar in offerter på dessa jobb. 
 

- Vi behöver informera då o då om vad vi får spola ner resp inte får spola ner i våra 
toaletter .  Be Lasse skicka ut info via sms lista till våren samt inför semesterperioden.  
Janne tar detta med Lasse.     
 

  

8 Avslut 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 
 

 

Jan Dahlström   Anders Reyman 
    Ordf. 

 
 


