Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte den 2 oktober 2016 hos Benny Odell
Närvarande: Magnus Jansson, Willy Malmberg, Hans-Olof Lomm, Kristina Eriksson, Benny Odell
och suppl. Lars Landin
Anmält förhinder: Georg Karperyd

1

Ordförande Magnus Jansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2

Ingen information från Shalander & Partner eftersom ingen kom till mötet.

3

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

4

Skrivelser.
Tidningen Buletinen var enda skrivelse som kommit.

5

Ekonomirapport
Plusgirot
Sparkonto företag
Sparkonto GA 4
Sparkonto GA 5
Total summa

107326,58
0
45661,46
63604,88
216592,92

En felaktig inbetalning har gjorts på vårt konto med 900,00 och skall återbetalas.
En samfällighetsavgift har inte betalts in i rätt tid. Georg skickar ut en påminnelse.
Inga obetalda räkningar per 2016-10-01
Georg Karperyd kontaktar Östmark för ett nytt avtal gällande plogning och sandning.
6

Rapporter ledamöter
När det gäller de sandlådor som står placerade i backen, från RV 68 och fram till
Utterkullsvägen så beslutade styrelsen att de båda trälådorna skall tas bort och inte ersättas.
Dessa lådor är trasiga så sanden hamnar i diket.
Benny tog upp att han pratat med Lennart Bergquist ang. det hus som ligger på tomt 62. Det
är någon har börjat riva det men just nu är det överhängande risk för att det rasar.
Styrelsen beslutade att tillskriva fastighetsägaren och anmoda dem att skyndsamt riva huset.

Hans-Olov tog upp att det är en stor gran invid en gångväg som lutar kraftigt, risk att den
rasar. Hans-Olov fick i uppdrag att ta ner den.
7

Övriga punkter att behandla.
När det gäller samfällighetens stadgar, så rapporterade Benny om att han gått igenom gamla
handlingar och funnit olika stadgar. Det är svårt att få ordning på vad som gäller.
Benny fick i uppdrag att kontakta lantmäteriet för att få ut de sist inskickade stadgarna.

8

Övriga frågor.
Magnus tillfrågades om han hört någonting från Länsstyrelsen gällande
hastighetsbegränsningen?
Magnus säger att han inte hört någonting. Han fick uppdraget att ringa och kolla vad som
hänt.
Beträffande rallytävlingen den 22 oktober så har det kommit ut information från Fagersta
MK, men det var några frågor som kom upp, så Magnus fick uppdrag att ringa för att kolla
vad som gäller med tiderna.

9

Nästa möte.
Mötet blir den 10 december hos Kristina Eriksson

10 Ordförande avslutade mötet.

11 Avslutning.
Ordförande avslutade mötet.

………………………………………………………..
Magnus Jansson Ordf.

…………………………………………………
Benny Odell Sekr.

