STYRELSEMÖTE SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Protokoll från Styrelsemötet 100906
Närvarande:
Pia Rundgren
Jennie Byström
Madeleine Engvall
Tony Axelsson
Magnus Berglund
Tomas Almå
Wolfgang Freter
Joel Bengtsson-Staberg

§

1

Frånvarande

Mötets öppnande
Ordförande Pia Rundgren hälsar välkommen och öppnar mötet.

§

2

Dagordning
Dagordningen godtages

§

3

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

§

4

Genomgång av aktivitetslistan
Aktivitetslistan gicks igenom och en hel del aktiviteter avrapporterades
och några nya skrevs in. (se bif dokument)
I samband med borttagandet och iordningsställandet av de ledningar som
BoTrygg har haft nedgrävda på vårt området, lämnades en del rör kvar och
Magnus Berglund kommer att ta en sista kontakt med Botrygg för att
säkerställa att de kommer bort samt för att få ett avslut på ärendet.
BoTrygg har misskött sig oerhört i hanteringen av detta ärende!

§

5

Uppföljning av sommarstädveckorna
Skötseln har i år fungerat mycket bra och även de utökade
arbetsuppgifterna såsom vattning av blomlådor har fungerat mycket bra.
Till nästa år bör dock städperioden förlängas med en vecka i början av
sommaren.

§

6

Inför höstens städdag
Höstens städdag är lördagen den 10 oktober kl 10.00 och kallelse samt
arbetsfördelningslistan bör snarast delas ut. Listan gicks igenom och en
del nya arbeten lades till och fördelades. Tony Axelsson ansvarar för att
kallelsen delas ut samt ansvarar för städdagen. I samband med städdagen
ska kodlåset till redskapsboden bytas eftersom det är en del barn som har
varit inne där under sommaren.

§

7

Väghinder
Vi har varit i kontakt med bl a kommunen och Vägverket i frågan och
efter ett antal diskussioner har vi beslutat att köpa in tre enkla blomlådor i
trä som ska fungera som fartdämpare. Dessa används idag flitigt av
kommunen med mycket bra resultat. Vi kommer att ställa ut dem under
våren på gatan i anslutning till gästparkeringen vid den stora lekparken.
Kostnaden för dessa lådor samt reflexer m m uppgår till max 1000 kronor
och om vi inte vill använda dessa lådor som fartdämpare i framtiden,
kommer dessa att placeras ut i anslutning till lekparkerna.

§

8

Ekonomi
Kassör Tomas Almå gick igenom ekonomin och det ser bra ut.
Till årsmötet i mars nästa år bör frågan om ev avgiftshöjning tas upp och
Tomas tittar över och räknar på ungefär hur mycket som avgiften bör höjas.

§

9

Övrigt

Magnus Berglund redovisade arbetet med att hitta en ny leverantör när det
gäller snöröjning, sandning och sandupptagning.
Avtalet med vår tidigare leverantör sades upp i samband med semestern
och några företag har kontaktats för offerter och just nu förs diskussioner
med Befab om ett kontrakt. Återkommer med mer info på vår hemsida
www.rasten.nu när allt är påskrivet och klart.
Pia Rundgren har även varit runt till de nyinflyttade i området och
välkomnat dem samt delat ut vår informationspärm

§

10

Nästa möte
Nästa möte 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

