
 

Protokoll från styrelsemöte nr 6 - 2017-2018 
 

Dag: Lördag den 24 februari  2018.    
 

Tid/ Plats: Kl 10 -12 i Pumphuset Tådås.  
 

Närvarande Anders Reyman  ordf 

 Clas Gunnarsson   kassör 

 Solveig Norrman  ledamot 

 Hans-Göran Hermansson ledamot 

 Jan Dahlström  sekreterare 
  
 

1 Mötet öppnades 
 

2 Föregående protokoll  
- Godkändes 

 

3  Rapporter  
- Informationsfoldern.  Den ligger nu på hemsidan under Allmän Info. 

- Pumphusets kodbox på plats.   

- Utebliven soptömning. Solveig har pratat med både Kommunen och Renova och väntar 
på feedback.  
 

4 Ekonomi  
- Ekonomirapport per 22/3  redovisades av Clas. Ser bra ut, även när man tar hänsyn till de 

fakturor som kommer att komma in.  

 Vatten och Adm :             

 Budget: 220.000:-   Utfall: 149.691:-       Resultat:     + 70,309:- 

 Avlopp:                           

Budget: 102.000:-   Utfall:  64.012:-              Resultat:     + 37.988:- 

 Väg:                              

Budget: 100.000:-           Utfall: 65.776:-               Resultat:     + 34.224:- 

 Brygg: 

Budget: 35.000:-             Utfall: 30.173:-               Resultat:     + 4.827:-     

 

Verksamhetsåret löper fram t o m 30 april 2018 och fram till dess väntar vi in fakturor för 

snöröjning, vägunderhåll, slamsugning, vattenanalyser, elförbrukning. Sammantaget ligger 

vi bra till enligt budget för verksamhetsåret. 

Styrelsen inleder arbetet med budget för verksamhetsåret 2018-2019 på styrelsemötet i 
maj, en budget som presenteras på föreningens årsstämma 30 juni. 
Kassör tar fram underlag inför styrelsemötet. 



 
 

5 Pågående arbeten 
- Väg och dike.  

 I höstats beslöt styrelsen att Pär och Clas för styrelsens räkning tillsammans med Bengt 

Hansson skulle se över föreningens vägar och därefter återkoppla med förslag till 

styrelsen. Detta genomfördes, presenterades och protokollfördes för styrelsen på mötet 

11 november. Styrelsen fattade beslut att vi skulle låta Bengt ta in offerter.  Bengt har 

återkopplat till Clas under vintern och meddelat att de föreslagna grävarna vill titta på 

området till våren och därefter återkomma med offerter. Nu har vi fått ny information 

som berör de förslag på uppdateringar av våra väger som vi tidigare pratat om. Till nästa 

möte, den 7 april, bjuder vi in Bengt Hansson och går igen de förändringar vi pratat om. 

Clas bjuder in Bengt. 
 

6 Kommande möten 

 - Styrelsemöte nr 7 – lördag 7 april,  klockan 10.00-12.00, plats: Pumphuset 
 

 Övriga frågor 
- Ska vi anordna en trivselaktivitet till sommaren? Solveig tittar på detta o återkommer. 
- Grannsämja, ska vi titta på detta? Nej, detta ingen fråga för styrelsen.        

- Solveig kontaktar Lars Rosenhoff  angående att röja sly bortanför bron i området. 

Återkommer efter diskussion med Lars. Hanna-gruppen kommer under våren att jobba i 

backen bakom ÖT77. Vi får många kommentarer på att området har blivit fint efter 

Hanna-gruppens jobb.          

- Förslaget från HeliAir Sweden AB om att flyga runt vårt område med helikopter. Ska vi 

engagera oss? Nej.  

- Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda sista maj! 

8 Avslut 


