
 

Protokoll från styrelsemöte nr 9 - 2017-2018 
 

Dag: Lördagen den 16 juni 2018.    
 

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

Närvarande Pär Svensson  ordförande  

 Clas Gunnarsson   kassör 

 Solveig Norrman  ledamot 

 Hans-Göran Hermansson ledamot 

 Roger Johnsson  suppleant 

 Jan Dahlström  sekreterare 
  

Dagordning 
 

1 Mötet öppnas 

 Pär Svensson tog ordförandeskapet då Anders inte deltog. 

2 Föregående protokoll  

 Godkändes 
  

3  Rapporter  

 Solveig redovisar planering av trivselaktiviten. 

- Vi byter dag till 4 aug. 

- Start kl 15.00 

- Tipspromenad, korvgrillning. 

- Ev visa upp Pumphuset. Clas kollar.  

- Kallelsen skickar vi ut via sms-listan, med begäran om svar.   

 Förberedelser inför Stämman. 

- Vi har fått påpekande på Dagordninen. Vi skickar ut ny version på mail, lägger 

ut på hemsidan, samt att Clas lägger till på de som lämnas ut i området.  

- Vi bjuder på fika. Solveig fixar detta.  

   



  

4 Ekonomi 

 Vi är försäkrade via REV (Riksförbundet Enskilda Vägar), årsavgift 1095 SEK. 

Detta innebär att vi är dubbelförsäkrade. Med en tilläggsförsäkring på ca 2300 

SEK kan vi även försäkra pumphuset, inkl pumpar etc. Clas säger upp Trygg 

Hansa försäkringen och kompletterar REV försäkringen för pumphuset. 

Kommer att spara mycket pengar.  
   

5 Pågående arbeten 
 Grävning av dike Övre Tådås ner till Reningsverket + grävning Nedre Tådås, 

eldningsplatsen. 

- Jobbet är klart och betalat.  

 Vägarna har skrapats och saltas. Gjordes i maj.  

 Trädgruppen: Det finns ett antal träd som inte Hanna-gruppen får fälla av 

försäkringsskäl (i närheten av elledningar etc). Solveig tar en diskussion med 

Ellevio o Telia om deras ansvar.    

 Andreas Wetterström Kyrkofjäll 215 vill ansluta en väg till sin och grannens 

fastighet vid brevlådorna i vänsterkurvan Mellan-Tådås. Det gäller 70 meter 

servitut.  Clas och Pär hanterar detta och återkommer.   
 

6 Kommande möten 

 Möte nr 1, 30 juni (18w26). Konstituerande möte efter stämman.  
  

7 Övriga frågor 
  

8 Avslut 

 
 

 

Vid protokollet   Justeras 

 
 
 

Jan Dahlström   Pär Svensson 
    Ordf. 

 


