STYRELSEMÖTE SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Protokoll från Styrelsemötet 100524
Närvarande:
Pia Rundgren
Jennie Byström
Madeleine Engvall
Tony Axelsson
Magnus Berglund
Joel Bengtsson-Staberg
Tomas Almå
Wolfgang Freter

§

1

Mötets öppnande
Ordförande Pia Rundgren hälsar välkommen och öppnar mötet.

§

2

Dagordning
Dagordning godtages

§

3

Genomgång av protokoll från förra mötet
Protokoll från förra mötet gicks igenom och inga synpunkter framfördes.

§

4

Uppföljning av städdagen
Städdagen gick bra trots dåligt väder. Bra uppslutning och de kvarvarande
”att-göra punkterna” har fördelats ut.

§

5

Genomgång av aktivitetslistan
Aktivitetslistan gick igenom och en hel del nya aktiviteter skrevs in
samt en del avrapporterades. (se bif dokument)

§

6

Ekonomi
Kassör Tomas Almå gick igenom ekonomin och det ser bra ut.
Diskussion fördes ang ev höjning av avgiften till hösten alt våren 2011.
Beslut tas vid nästa styrelsemöte och Tomas kollar upp hur ekonomin ser
ut efter halvårsskiftet.
Tomas Almå har även uppdaterat förnyelse- och underhållsplanen.

§

7

Väghinder
Madeleine engvall har undersökt om vi kan sätta upp farthinder och
kommunen säger att eftersom det är en samfällighet så kan vi själva
bestämma hur vi vill göra inom vårt område.
Kommunen har redan sedan tidigare satt upp hastighetsbegränsnings
skyltar med max tillåtna hastighet 30 km/h på stora vägen utanför och den
hastigheten gäller även inom vårt område.
Tony Axelsson har tittat på ett farthinder som vi skulle kunna sätta upp
och efter att mötet diskuterat detta, beslutades att det ska köpas in ett
farthinder som placeras på vägen upp mot fotbollsplanen.
Madeleine Engvall undersöker även om man måste sätta upp en
varningsskylt för farthinder.

§

8

Övrigt
Ett av målen på fotbollsplanen är trasigt och det bör felanmälas.
Styrelsens uppfattning är att kommunen ”äger” målen och bör åtgärda
felet. Tony Axelsson fick i uppgift att ringa och undersöka saken.

§

10

Nästa möte
Nästa möte är måndagen den 6 september kl 19.00 hos Madeleine Engvall,
Ullstämmavägen 306. Meddela snarast om dag och datum inte passar.
Höstens övriga styrelsemöten är måndagen den 8 november kl 19.00 hos
Magnus Berglund.

§

11

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

………………………………
Pia Rundgren
Ordförande

………………………………….
Madeleine Engvall
Sekreterare

