
 

Protokoll från styrelsemöte nr 8 - 2017-2018 
 

 

Dag: Lördagen den 19 maj 2018.    
 

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

Närvarande Anders Reyman  ordf 

 Clas Gunnarsson   kassör 

 Hans-Göran Hermansson ledamot 

 Pär Svensson  suppleant 

 Roger Johnsson  suppleant 

 Jan Dahlström  sekreterare 
  
 

1 Mötet öppnas 
 

2 Föregående protokoll  
 Godkändes 
 

3  Rapporter  

 Trivselaktivitet till sommaren. 

- Kommer bli 7 juli. Ytterligare planering nästa möte. 
 

4 Ekonomi  

 Kassör Clas presenterade: 

- Resultat, Balansräkning samt förslag till bokslut 2017 – 2018. 
- Förslag budget för kommande verksamhetsår 2018 - 2019. 
Förslagen gicks igenom och godkändes som styrelsens förslag till stämman. 

 
- Bosse Garton har sammanställt förteckning över underhåll och reparation 

för Vatten & Avlopp inför kommande verksamhets år 2018-2019.     

Styrelsen beslöt att godkänna Bosses underhåll och reparations lista.  

5 Pågående arbeten 
 Diket Övre Tådås har nu en gårdsbrunn på plats. Gjordes under 

arbetsdagen. Nu följer vi utvecklingen, men planerar inga ytterligare 

åtgärder.   
 

 Grävning av dike Övre Tådås ned till Reningsverket + grävning Nedre Tådås 

vid eldningsplatsen. 

     - Offert för grävning finns från Jan K, Kyrkofjäll 19,  6 000:- inkl. moms. Blir 

      en arbetsdag. Beslut: Vi genomföra detta så fort som möjligt.  
 



 Vägarna – kommer skrapas o saltas innan maj månads utgång.  
 

6 Kommande möten 

 Möte nr 9, 16 juni (18w24). 
 

7 Övriga frågor 

 Bengt Hansson avsäger sig ansvar för Väg. Vem tar vid? 
- Efter diskussion beslutades att inte ersätta Bengt Hanssons roll utan 

behåller denna uppgift inom styrelsen. Fördelas inom styrelsen när vi 

konstituerar denna efter stämman. Detta innebär också att vi inte kommer 

att ta fram ytterligare representanter till Väg och dikes-gruppen. 
 

 Trädgruppen: När gör Hanna-gruppen arbetet ÖT ner i backen bakom 

fastigheter 75 – 77? Beslut: Vi lägger inte ut detta jobb till Hanna-gruppen. Vi 

prioriterar andra jobb för dom. Clas tar detta med Kim och Solveig.  
  

 Andreas Wetterström Kyrkofjäll 215 har aktualiserat förslaget att ansluta en 

väg till sin och grannens fastighet vid brevlådorna i vänsterkurvan Mellan-

Tådås. Bosse Garton och Clas G från föreningen har träffat Andreas och påvisat 

plats för väg som inte påverkar våra ledningar, vatten, avlopp, el och fiber. 
- Om de berörda fastigheterna accepterar detta så har styrelsen inga 

invändningar. Clas fortsätter diskussionen med berörda. 

 

8 Avslut 

 
 

 

Vid protokollet   Justeras 
 
 

 
Jan Dahlström   Anders Reyman 

    Ordf. 
 


