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PROTOKOLL nr 7 2019

Gräsåkers samfällighetsförening
2019-10-02 kl 19.00

Styrelsemöte Gräsåkers samfällighetsförening

Närvarande: Mia Beckman, John Eremar, Jessica Hjertén,

Erik Kvist, Carina Lillieqvist, Mats Nyman, Kristoffer Sundin

Frånvarande: Erik D'Este

51 Mötets öppnande
Mia hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

52 Carina Hildebrand är inbjuden till mötet för att diskutera nedtagningen av björk

på allmänning som hon skrev om på Facebook.
CH dök inte upp och därmed lägger vi det ärendet till handlingarna.

53 Genomgång av föregående protokoll (läs igenom på Slack innan mötet)

Alla hade läst föregående protokoll innan mötet. Inga anmärkningar.

54 Val av justeringsman för dagens protokoll
John valdes till justeringsman

55 Ekonomi (Kassören har ordet)
Underhåll och reparationer: Hänger på hur mycket vattenläckan kostar.

Kranar gård 2 + arborist ska betalas.
Hushållet som kommit på obestånd har fått till årsskiftet på sig att justera skulden.

Om pengarna inte kommer in i tid får vi överväga att gå till kronofogden.

56 Arbetet med huvudavstängningskranar — hur går vi vidare? + Vattenläckan
Kranarna: Har blivit mycket dyrare än väntat på grund av Kjellins arbetstid.

Styrelsen beslutar att vuxenstyrkan sköta avstängningen av vattnet i fortsättningen
så att Kjellins inte behöver lägga tid på det.

Mia och John ska även prata med Kjellins och ser hur arbetet kan effektiviseras +

upplägg med enskilda kranar.

Misstänka vattenläckan: filma eller gräva upp alternativen, enligt Kjellins. Vi börjar

med att kolla vattenmätaren för att se hur reparationen av senaste läckan påverkat

förbrukningen. Mia kollar med Stefan Egenäs om han kan ta på sig uppdraget. Om

det inte är extremt stort läckages så avvaktar vi och återupptar upp arbetet i vår.

57 Ansvar gällande fastighet med huvudavstängningskran

Medlem bekymrad över byte av avstängsningskran, på grund av den blivit inbyggd.
Stefan Egenäs vet mer. Mia pratar med honom.

58 Närlunda vägförening — skrivelse angående drift

Styrelsen ska uppmana medlemmarna att skicka in enkäten om att göra vägen
kommunal. Tas med i nästa Gräsåkersnytt.
Styrelsen kommer även att lämna in en motion till Närlunda Vägförening angående
de boendes kostnader för vägföreningen (se bilaga 1).
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59 Höststäddag och Morotsfest

Tydligare kallelse till städdag, där gårdarnas olika ansvarsområden är med

Vi kör korvgrillning, om inte vädret är allt för tråkigt.

Vi hjälps åt med inköp och planering inför Morotsfesten. Eventuellt musikquis eller

liknanden. Följ utvecklingen på Slack. Inbjudan delas ut inom kort.

510 Aktivitetslistan

511 Övrigt
Kommunen är igång med gallring i skogen. Skogskanten på många ställen för nära
området, enligt kommunen och skogsstyrelsen. All frågor hänvisas till kommunen.
Till Gräsåkersnytt: Info om vägföreningen, uppmana till reflexanvändning.
Mia bjuder in gårdsombuden till möte inför stämman. Carina delar ut Gräsåkersnytt.

512 Nästa möte
Den 20/11 klockan 19 i lokalen.

Ordförande - Mia eckman

Sekreterare - Mats Nyman Justeras - Mats man / J Er ar


