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PROTOKOLL nr 5 2021

Gräsåkers samfällighetsförening

2021-05-11 kl 19.00, via Teams

Styrelsemöte Gräsåkers Samfällighetsförening

Närvarande: Mia Beckman, Erik Kvist, Kristoffer Sundin, Mats Nyman,
Maja Bergström, Jessica Hjertén

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

§2 Genomgång av föregående protokoll
Inga anmärkningar på föregående protokoll.

§3 Val av justeringsman för dagens protokoll
Maja Bergström väljs till justeringsman.

§4 Ekonomi
Påminnelser har gått ut till de boende som inte ändrat avgiften till 1100 kronor.
I övrigt inget som sticker ut, utöver för mycket pengar i kassan.

§5 Räknestuga inför styrelsemötet
Möte för att avhandla framställan och räknestuga inför årsstämman hålls onsdagen
den 19/5 kl 19.00

§6 Framställan till årsstämman
Styrelsens enda framställan kommer att handla om gemensam sopfakturering, enligt
förslag/krav från kommunen. Styrelsen röstar ja till förslaget om samfakturering.

§7 Arbetsgrupp hängrännor
Länga 49 byter nu och Fredde (Majas man) tar med sig erfarenheterna därifrån till
länga nummer 15, som står på tur för byte.

§8 Avslut garagetaken
Inget nytt besked om det sista som Wesma villarenovering ska fixa. Mia ska kolla med
John om han hört något. Om inte så meddelar Mia företaget att vi går till Allmänna
reklamationsnämnden på måndag om två veckor, om det inte är klart tills dess.

§9 Avslut vattenläckan
Alsnö rör hittade ingen akut läcka när de var här och grävde. Styrelsen beslutar att
ärendet avslutas utan ytterligare åtgärder.

§10 Genomgång av städdagsprotokoll
Gård 6 och gård 3 har inte kommit in. Övriga synpunkter som kommit in är bland
annat gropar i garage som behöver åtgärdas, inköp av blommor till blomkrukorna
mellan gård 3 och 4. Gård 5 vill ta ner träd nära 19A (hör till Närlunda vägförening
dock) mm.
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§11 Övrigt
- Stefan Egenäs vill kolla upp elbilsfrågan. Styrelsen tar inte upp frågan om det

inte kommer in en motion.
- Boende på gård 6 har inkommit med förslag angående upprustning av lekplatsen

som ligger mot Linvägen mellan gård 6 och 7. Delar av styrelsen ska träffa de
boende på söndag (16/5) och kolla vad som kan och behöver göras. Förutsatt att
budgeten röstas igenom på årsmötet vill styrelsen avsätta 100 000 kronor till
underhåll av samtliga lekplatser, varav 60 000 kronor öronmärks till lekplatsen
mellan gård 6 och 7.

§12 Nästa möte
Nästa styrelsemöte ska hållas måndagen den 7 juni klockan 19.00.

______________________________
Ordförande: Mia Beckman

______________________________ _________________________________
Sekreterare: Mats Nyman Justeras: Mats Nyman / Maja Bergström


