
PROTOKOLL nr 6 2019
Gräsåkers samfällighetsförening

2019-08-26 kl 19.00

Närvarande: Mia Beckman, Erik D'Este, John Eremar, Jessica Hjertén,

Erik Kvist, Mats Nyman, Kristoffer Sundin

Frånvarande: Carina Lillieqvist

SI Mötets öppnande

Mia hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

52 Kjellins kommer och diskuterar fortsatt arbete med vattenläckan

Kjellins hade fått förhinder. Men vi behöver ta ett nytt möte med dem för att diskutera

eventuell fortsatt sökning efter ytterligare vattenläckor.

53 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

54 Val av justeringsman för dagens protokoll

John valdes till justeringsman.

55 Ekonomi (kassören har ordet)

Vi har haft stora kostnader hittills i år. Allt sammanräknat har vi 22 000 kronor kvar av det

som var budgeterat för reparation och underhåilsarbeten under året. Styrelsen beslutar

därför att inspektion av avloppen skjuts på framtiden.

Angående arbetet med garagen så får även cenoveringarna skjutas på framtiden, men

Tommy Grönberg i vuxenstyrkan får uppdra€* att kolla trasiga eluttag på gård 8 och

åtgärda dessa. Garagefrågan i övrigt tar vi upp på ordinarie stämma.

56 Arbetet med huvudavstängningskranarna

Mia och Erik ska ta en diskussion med Kjellins angående offerten och tidsåtgången för

kranbyten.

57 Besiktning av avloppssystemet

Styrelsen beslutar att avvakta med det arbetet. Se 55.

58 Sopkärlen

Sophämtarna nöjda. Rengöring behövs eventuellt oftare, men på grund av det

ekonomiska läget så avvaktar vi.

59 Garagen

Se 55.
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510 Höststäddagen

Datum för städdagen bestämdes till den 9 november.

Angående fortsatta trädarbeten föreslår arboristen följande:

* Lönn på gård tre mot garagen bör beskäras.

* Björk som skymmer solen kan tas ned och ersättas med exempelvis en lönn.

* En björk i röjda skogsområdet bör tas ned.

Mia kollar pris med arboristen.

511 Morotsfesten

Vi planerar att ha årets morotsfest på Väringgården, den 15 november. Fördrink i lokalen

klockan 17:30.

Mia kollar meny mm med Väringgården.

Vi hjälps åt med att köpa dricka och snacks till fördrinken i lokalen.

512 Aktivitetslistan

Inget nytt.

913 Övriga frågor

* Hur göra med familj som har svårt ett betala avgiften? Erik kontaktar dem och ser vilka

möjligheter de har att betaia under året. Vi vill om möjligt undvika kronofogden.

* Mats kollar upp möjligheten att instay:era solceller.

514 Nästa möte

Nästa styrelsemöte planeras till den tisdagen den Zoktober klockan 19:00.

Ordförande - Mia Beckman

Sekreterare - Mats Nyman Justeras - Mats Nyma / J hn Ere


