
 

Protokoll 
Styrelsemöte  Nr 4 2015/2016 

Datum:  2015-11-01 

Plats:   Övre Tådås 20,  

 

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 Roger Jonsson, suppleant 0304-440 37 

o Samuel Bervebrink, suppleant 0703-06 48 33 

o  

Ej närvarande 
o Solveig Norrman, ledamot, 0768-15 69 53 

 

1 Mötet öppnas 

Anders Reyman, öppnade mötet. 

 

2 Föregående protokoll   

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

3 Rapporter 

Brev har skickats till kommunen 2015-10-13, med önskemål att få skriftliga 

garantier att kommunen inte i alla fall inom en 10-års period skall dra in 

kommunalt vatten i vårt område. Vi har ännu inte fått svar men vi enades om att 

skicka en påminnelse. 

 

Föreningen betalar höga avgifter till Miljö och hälsa för tillsynsbesök. Eftersom vi 

inte får de besök som vi betalar för har påstötningar via telefon gjorts med 

uppmaning till kommunen om att de skall redovisa sina besök och att vi får 

återbetalning för de besök som inte genomförts. Det är inte rimligt att vi skall 

betala för tillsynsbesök som inte utförs. 

  

Styrelsen beslutar att Arly fortsätter att påminna om att få tillbaka pengar för ej 

utförda besök. 

 



Ingemar Rutgersson har avtal att laga ”potthål”. Föreningen håller med grus som 

tippas på Övre Tådås. 

 

Områdessamordnare: Hans-Göran Hermansson är sammankallande och gruppen 

består av Lars-Bertil Andreasson Övre Tådås, Jan-Åke Axelsson Nedre Tådås, 

Lennart Nilsson Nedre Tådås, Bengt Hansson Övre Tådås, Solveig Norrman Övre 

Tådås, Samuel Bervebrink Nedre Tådås, Argeo Lamacchia Övre Tådås.  

 

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 

 Trivselkommitté   Solveig Norrman 

 

Styrelsen välkomnar frivillig röjning av sly på föreningens mark. Fällning av större 

träd skall dock föranmälas till trädgruppen. 

 

Det finns tre ambassadörer i området för Klövedal Fiber. Roger Jonsson, Bosse 

Garton, Rolf Persson. Rapport från informationsmöte den 1 november med 

Klövedal Fiber kommer på nästa styrelsemöte. Information kommer också att 

läggas ut på www.tadas.se 

 

 

4 Ekonomi 

Föreningen har god ekonomi. Vi kan starta om – och tillbyggnad av vårt pumphus 

redan nu, för egna pengar. Utdebitering till medlemmar återkommer vi om i Mars 

2016. 

För första gången på mycket länge har alla medlemmar betalat sina avgifter i tid. 

Tack! 

 

Styrelsen beslutar att förlänga elavtalet med Vattenfall. 

 

5 Pågående arbeten  

Arly rapporterar om den kommande om-och tillbyggnaden. När gjutningen av 

plattan är klar inom några veckor kan vi starta byggnationen av huset. Då får vi ett 

http://www.tadas.se/


rum för möten och arkiv, toalett, förråd och en ny undercentral. Den gamla 

befintliga byggnaden renoveras och moderniseras.  

  

 

     6 Kommande möten  

2015-11-28 Styrelsemöte nr 5 kl 14. 

 

Styrelsen beslutar att bjuda in trädgruppen, områdessamordnarna, Bosse Garton, 

Rolf Persson, Olle Karlsson, Jan Kilnäs och Bengt Hansson. 

 

7 Övriga frågor 

Bengt Hansson skall informeras innan eldning sker på Samfällighetens 

gemensamma område. Bengt Hansson tfn  0702-581255. Eldning på egen tomt 

fordrar ingen föranmälan. 

 

Beslutas att arbetsträffen till våren blir näst sista lördagen i april 2016-04-23. 

Beslutas att arbetsträffen till hösten blir den första lördagen i oktober 2016-10-01. 

De som är förhindrade att närvara på föreningens arbetsträffar kan utföra sina 

timmar vid annat tillfälle, men då efter samråd med resp. områdessamordnare. 

 

Nästa styrelsemöte 2015-11-28 kl 14 på församlingshemmet.  

Särskild kallelse skickas via mejl.  

 

Tådås 2015-11-01 

 

 

Helena Jacobsen  Anders Reyman  

Sekreterare   Ordförande 


