
 

Protokoll 
Styrelsemöte  Nr 3 2015/2016 

Datum:  2015-09-19 

Plats:   Torpet Övre Tådås, A Reyman 

 

Närvarande: 

o Anders Reyman, ordförande, 0720 – 34 39 43 

o Arly Jacobsen, Kassör, 0722-46 36 58 

o Helena Jacobsen, sekreterare, 0736 – 20 29 51 

o Hans-Göran Hermansson, ledamot, 0739 – 44 33 12 

o Solveig Norrman, ledamot, 0768-15 69 53 

o Roger Jonsson, suppleant 

Ej närvarande 

o Samuel Bervebrink, suppleant 

 

 

1 Mötet öppnas 

Anders Reyman, öppnade mötet. 

 

2 Föregående protokoll   

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

3 Rapporter 

Hemsidan: Lasse Björk informerar om att hemsidan är så gott som klar. En del små 

justeringar kvarstår men kan nu ses på www.tadas.se. Hemsidan har ingen 

inloggning. 

Styrelsen beslutar att protokollen skall publiceras utan inloggning. Däremot skall vi 

inte lägga ut medlemslista eller debiteringslistan. Den som önskar få listan kan 

kontakta sekreteraren som mejlar eller skickar den per post. 

Styrelsen beslutar att sammanställa en sms-lista till alla medlemmar så att alla kan 

nås snabbt vid behov. 

 

Ombyggnad och vatten: Bosse Garton informerar om att alla underskrifter på 

bygglovshandlingarna nu inkommit. Bygglovet lämnas nu in till kommunen.  

Sture Helgesson har åtagit sej att göra grävarbetena som krävs för 

om/tillbyggnaden. Bosse G har informerat elbolaget om att vi börjar gräva. 

Arbetena beräknas starta i månadsskiftet september/oktober. Bosse ansvarar för 

offerterna. 

http://www.tadas.se/


Miljökontoret har varit på besök och det finns en del åtgärder som skall utföra. Bl a 

måste vi hålla rent från sly runt pumphusen. Vi skall också öka antalet prover på 

dricksvatten från två till fyra prover per år.  

En medlem har dispens från att vara med i föreningens avloppsanläggning t o m 

2015. 

Eldningsplatsen vid midsommarängen behöver flyttas en bit för att undvika att de 

vattenrör och ledningar som ligger nedgrävda där inte skall skadas. Tanken är 

också med denna eldningsplats att endast elda ris mm vid våra arbetsträffar.  

Ris och trädgårdsavfall från den egna tomten, är det meningen att vi komposterar 

och/eller eldar på egen tomt. 

 

Trädgruppen: Solveig Norrman har kontaktat Hanna-gruppen för trädfällning. Det 

är lång väntetid, nästan ett år. Varje område inventerar vilka träd som skall tas 

ned. Det är tillåtet för alla att ta ned uppmärkta träd men då är det viktigt att ris 

och ved genast tas omhand så det inte blir liggande på platsen. Det är bara att 

kontakta någon i trädgruppen och informera innan ni börjar avverka. Detta gäller 

under vintern 2015/2016. De uppmärkta träd som inte är fällda till våren tas ned 

av Hanna-gruppen som också eldar upp riset och forslar bort veden. 

 

Styrelsen beslutar att stå för kostnad av material till tätning av luckor på 

reningsverket + inköp av kolfilter. Arbetet kan sedan utföras av frivilliga. 

 

Områdessamordnare: Hans-Göran Hermansson är sammankallande och gruppen 

består av Lars-Bertil Andreasson, Jan-Åke Axelsson, Lennart Nilsson, Bengt 

Hansson, Solveig Norrman, Samuel Bervebrink,  Argeo Lamacchia.  

 

Styrelsen har tecknat avtal med Ingemar Rutgersson att sköta vägarna, med att 

fylla igen hålor och laga skador uppkomna av hårt regn. Avtalet kostar 12 500 kr 

per år inkl moms. 

 

Ansvarsfördelning inom styrelsen : 

 Bankkontakter, fakturor och utbetalningar Arly Jacobsen 

 Reningsverk, pumpstation, elanläggning Anders Reyman 

 Sammanställning av avläsning vattenmätare Arly Jacobsen 

 Vägansvarig   Arly Jacobsen 

 Myndighetskontakter  Anders Reyman 

 Hemsidan   Arly Jacobsen 

 Nycklar   Anders Reyman 

 Områdesansvariga   Hans-Göran Hermansson 

 Trädgruppen   Hans-Göran Hermansson 

 Anslagstavlor   Helena Jacobsen 

 Trivselkommitte   Solveig Norrman 

 



 

4 Ekonomi 

Kassören meddelar att ekonomin i föreningen är god. 

Samfälligheten har avtal med Sita om kostnad för slamtömning. Vid genomgång av 

tidigare betalda fakturor under 2014/2015 har konstaterats att föreningen betalat 

för mycket för slamtömningen. Vi kommer nu att få tillbaka 8 148.- 

 

Samtliga fakturor för samfällighetsavgiften är utskickade och förfallodagen är 

2015-09-30. 

 

      5 Pågående arbeten  

 Se rapporter  

 

     6 Kommande möten  

 2015-10-10         Brygg – bomupptagning kl 10 

 2015-11-01  Styrelsemöte nr 4 kl 10 

 2015-12-05  Styrelsemöte nr 5 kl 10  

 

7 Övriga frågor 

Fråga från medlem om att skaffa nytt lock till cementringen vid pumphuset – 

föreningen står för kostnaden. Arbetet utförs av frivilliga. 

 

Nästa styrelsemöte 2015-11-01 kl 10 hos Solveig Norrman på ÖT 75.  

Särskild kallelse skickas via mejl.  

 

Tådås 2015-09-26 

 

 

Helena Jacobsen  Anders Reyman  

Sekreterare   Ordförande 


