Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte den 10 december 2016 hos Kristina Eriksson

Närvarande: Magnus Jansson, Georg Karperyd, Hans-Olof Lomm, Willy Malmberg,
Kristina Eriksson och suppleant Lars Landin
Anmält förhinder: Benny Odell
1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Föregående protokoll
Oklarheter angående stadgarna bör diskuteras med Benny som ej var närvarande så ärendet
bordlades till nästa styrelsemöte.
3. Skrivelser
Beslut har inkommit från Länsstyrelsen som avslår vår ansökan om hastighetsbegränsning till
30 km/h på enskilda vägar inom Skilåns samfällighetsförening. Styrelsen beslutade att inte
överklaga Länsstyrelsens beslut.
Styrelsen skickade en skrivelse den 14 november till Sahlander & Partner med uppmaning att
omgående riva den fallfärdiga byggnaden på tomt Skilån 3:62. Svar har inkommit att rivning
kommer att påbörjas vecka 3 – 4 2017.
4. Ekonomi
Georg lämnade följande rapport:
Vi har inga obetalda räkningar och inga fordringar.
Plusgirokonto
Sparkonto företag
Sparkonto GA 4
Sparkonto GA 5
Total summa

95 648,32
0,00
45 661.46
63 604,88
204 914,66

5. Rapporter från ledamöter
Willy meddelade att Östmark kontaktat honom för tillåtelse att ta bort en del grenar och sly
för att han ska kunna sköta snöröjningen.
6. Övriga frågor
Den del av Utterkullsvägen som blev illa åtgången när Fagersta Motorklubb hade motor-

tävling den 22 oktober är ännu inte åtgärdad. Styrelsen bevakar att det åtgärdas under våren.
Oklarhet råder angående ägarförhållanden av de obebyggda tomterna. Georg kommer
att kontakta Wistrands Advokatbyrå, som står som likvidator av AB Verner Andersson,
för ett klarläggande om detta.
Två stora högar med nersågade träd och ris ligger fortfarande kvar vid Bergåsvägen efter
Skogsröjarna. Willy meddelade att han kollar upp vem som ska frakta bort dem.
Willy meddelade att han ska lägga in information om nyårsfirande på hemsidan.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir hos George lördagen den 4 mars klockan 10.00.
9. Avslutning.
Ordförande avslutade mötet.
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