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Styrelsemöte Gräsåkers Samfällighetsförening

Närvarande: Erik D’Este, Mia Beckman, Erik Kvist, Kristoffer Sundin,
John Eremar, Mats Nyman, Maja Bergström, Jessica Hjertén.

§1 Mötets öppnande
Mia hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Genomgång av föregående protokoll
Styrelsen godkänner förra mötets protokoll.

§3 Val av justeringsman för dagens protokoll
John Eremar väljs till justeringsman.

§4 Ekonomi
Avgående kassör Erik Kvist och tillträdande Jessica Hjertén har gjort senaste
ekonomiska rapporten tillsammans . Inga konstigheter, men fortfarande för mycket
pengar på kontot.

§5 Valberedningens arbete
Jessica har tackat ja till att bli ny kassör.  En ny suppleant kommer därför att
behövas, liksom två nya revisorer.

§6 Ersättning för granhäcken
Gård sju vill ha tujor och har tagit in offert för inköp och arbete som landade på
42 180 kronor. Styrelsen beslutar att godkänna offerten.
Arbetet ska utföras av F’sons Allservice och startas så snart som möjligt.
Styrelsen godkänner även inköp av ny motorsåg till vuxenstyrkan. inköp av ny
motorsåg så kan vuxenstyrkan ta bort stubbarna efter granarna och
bevattningsutrustning (i dagsläget för den nyplanterade tujahäcken).

§7 Hängrännor
Länga 15 , gård 6. Behöver byta hängrännor inom kort. Svårt att få in prisvärda
offerter så vi undersöker om det finns boende som kan göra jobbet i stället. Maja
pratar med Fredde och håller i frågan.

§8 Garagetaken
Vi jagar vidare så att de sista sakerna ska åtgärdas av Wesma. Mia kontaktar
företaget och cc:ar John Eremar. Om inget händer snarast får vi gå till Allmänna
reklamationsnämnden, ARN.

§9 Vattenläckan
Alsnö rör ska gräva och undersöka runt brunnen vid gård två där de rasat. Mia kollar
när de kan börja. Om de inte hittar något så lägger vi ner vattenläcksfrågan för nu.
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§10 Årsmötet
Årsstämman ska hållas den 17 juni som planerat. Senast den 20 maj måste kallelsen
gå ut till medlemmarna. Mia skriver. Styrelsen jobbar vidare med framställan och
vad som vara med.

§11 Övrigt
Områdesskylten behöver rustas / bytas ut. Maja har kollat, tar in offert.
Nya hastighetsskyltar ska sättas upp. Mia och Maja kollar. Styrelsen beslutar.
Ta ner björken mellan 35 F/E. Mia bjuder in arboristen igen för att kolla om det även
finns fler träd som blivit för stora.

§12 Nästa möte
Nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 11/5.

______________________________
Ordförande: Mia Beckman

______________________________ ______________________________
Sekreterare: Mats Nyman Justeras: Mats Nyman / John Eremar


