
 

 

PROTOKOLL 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-09-26 hos Georg Karperyd 

Närvarande:  Magnus Jansson, Georg Karperyd, Hans-Olof Lomm, Willy Malmberg, Kristina 
Eriksson och Benny Odell  

1. Ordförande öppnade mött och hälsade alla välkomna. 

2. Protokoll 
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. 
 

3. Skrivelser 
Sveaskog har skickat en skrift ”Forum”. Det har också kommit tidning från REV. 
 

4. Ekonomi 
Georg meddelade att det fanns 4 fastighetsägare som inte betalt årsavgift. Påminnelse 
kommer att skickas ut. 
 
Föreningens ekonomi. 
Postgirot: 94.816,94 
Sparkonto företag 825,77 
Sparkonto GA 4 38.461,46 
Sparkonto GA 5 60.229,88 
Total summa 194.334,05 
 
Georg meddelade också att Ulf Wedell skänkt en Röjsåg till föreningen. Ett stort TACK till Ulf 
för gåvan. 
Georg har servat den till en kostnad av 220 kronor. Georg kommer att köpa n ny slyklinga till 
röjsågen. Den kommer att förvaras hos Willy Malmberg. 
 
Styrelsen beslutade att betala kostnaden för uppdateringen av sidoprogram för att kunna 
sköta bokföringen, 515 kronor till Georg. 
 

5. Rapporter ledamöter. 
Ingenting har hänt vid den grävda dammen överst vid Bergåsvägen. Återkoppling med 
Östmark. Slutgrävning nedanför Ulf Wedell. 
 

6. Övriga punkter att behandla. 
Magnus redogjorde angående kontakten med lantmäteriet gällande uppdraget från 
årsstämman gällande samfällighetens gränsdragningar. 
Magnus fortsätter med att få fram kostnader för olika förrättningar. 



7. Övriga frågor 
-Georg kontaktar Östmark för angående nytt avtal gällande vinterväghållning. 
 
-Genomgång av den offert som Willy erhållit från Svevia gällande vägunderhåll på Skilåvägen. 
Kostnaden var hög och det skulle innebära en kraftig höjning av samfällighetsavgiften för GA 
5. 
Styrelsen beslutade att avvakta med detta. Willy fick i uppdrag att beställa skrapning av     
Skilåvägen som just nu är i dåligt skick mellan Fredrikssons Backe fram till Skila. 
 
-Höströjning. 
Styrelsen beslutade att skjuta fram detta till våren. 
 
 

8. Nästa möte. 
Nästa möte blir den 12 december, kl: 10.00 hos Kristina Eriksson 
 

9. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 
 
Ett stort TACK till värden för kaffe med gott tilltugg. 
 
 
 
……………………………………………………..  …………………………………………………… 
Magnus Jansson   Benny Odell 
Ordförande   Sekreterare  
 
 
  
 

 

 

 
 

 


