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Samfällighetsföreningen Rasten
Protokoll från styrelsemöte 2015-08-13
Plats:
Närvarande:

§1

Ullstämmavägen 348
Joakim Wikman
Robert Drotz
Brita Lodén
Gustav Flodén
Rina Blomberg
Tomas Blomberg
Mötets öppnande
Ordförande Joakim Wikman hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2

§3

Dagordning
•
•
•
•

Höststäddag 2015
Bredbandsutredning
Aktivitetslistan
Övriga frågor

-

Dagordning godkändes

Höststäddag 2015
Datum för höststäddagen beslutades till 11 oktober 2015 kl 10. Rina ansvarar
för att skicka ut uppgiftslista och information till föreningen.
Klippa häckar och gallra buskage läggs till som uppgift på listan.

§3

IT lösning – Uppdatering till bredband
Vallacom har varit på plats och inventerat befintlig kanalisation och undersökt
möjligheter och alternativ för bredband. Vallacom har lämnat över information
till Comhem som ska lämna offerter på tre lösningsalternativ:
-

Nydragning av fiberkabel via grävning/fräsning
Dragning av fiber i Skanovas befintliga kanalisation
Uppdatering av befintlig centalantensystem till Comhem ”tre hål i väggen”
(via bef coxal jordkabel)
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§6

Aktivitetslistan 2015
Aktivitetslistan för styrelsen 2015 gicks igenom och uppdaterades. Se bilaga 1.

§7

Övriga frågor
Skyltningen vid besöksparkeringen kollas över så att alla skyltar syns tydligt,
åtgärdas vid behov. Robert ansvarar.
Möjlighet till gemensamhetsfest i området diskuterades. Tidigare har
föreningen haft gemensam grillkväll/kräftskiva. Brita lägger ut ett inlägg i
Facebookgruppen för att undersöka intresset för en vårfest 2016. Frågan tas
även upp av Joakim på höststäddagen.
Robert har scannat in föreningen A1-ritningar till pdf. Styrelsen beslutar att
dessa ska publiceras på Rasten.nu så dessa blir tillgängliga för samtliga.

§8

Nästa Möte
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 26 november kl 19 hos Magnus K
(Ullstämmavägen 324)

§9

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

__________________
__________________

__________________
__________________

Joakim Wikman
Ordförande

Robert Drotz
Sekreterare

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN

Bilaga 1

Aktivitetslista Styrelsen 2015

Senast uppdaterad:

2015-08-13

Aktivitet

Ansvarig

Avrapportering

Aktivitet klar

Inbjudan/aktiviteter Städdag vår 2015

Rina

Datum för vårstäddagen är 10 Maj 2015 kl 10. Rina har
skickat ut uppgiftslista och information till föreningen. I
samband med inbjudan till städdag har fördelningen av
sommarveckorna skickas ut till fördelningen.

Klart!

Inventering av maskiner i boden och ev
inköp av nya

Gustav

Behövs köpas ny gräsklippare. Styrelsen beslutar att köpa Klart!
in men bensindriven gräsklippare med elstart. Älsta
gräsklipparen skrotas och nuvarande blir reservmaskin /
lånemaskin. Gustav ansvarar för inköp.

Förslag för bredbandsutbyggnad

Tomas

Tomas har haft inledande kontakt med ComHem som
alternativ leverantör av bredband via fiber. Nästa steg är
att invänta offerter på alternativa lösningar.

Uppdatera underhållsplan

Magnus B

Underhållsplanen uppdaterad inför årsmötet 2015.

Uppdatera hemsidan till ny design

Tomas

Tomas har hittar hur man uppdaterar hemsidan och
förändrar dess utseende. Nuvarande webhotell behålls
och utverderas på styrelsemöte hösten 2015. Beslut:
nuvarande hemsidan behålls!

Inventering av lekplatser enligt motion på
årsmötet.

Joakim

Lekplatserna, framförallt lilla lekplatsen, är i dåligt skick.
Funderingar på om lilla lekplatsen behövs. Arbetsgången
beslutas till: 1. Inventering av lekplatsen och dess
material, skick på varje enhet specificeras på detaljerad
lista. 2. Utifrån inventeringen tar Styrelsen fram
åtgärdsförslag. 3. Inventering och förslag skickas ut till
medlemar och återkoppling begärs innan definerat datum.
4. Efter utsatt datum tas beslut om åtgärd.

Åtgärda förstörd gräsmatta vid lilla
lekplatsen

Joakim

I samband med snöröjning har gräsmattan förstörts.
Joakim och Magnus tar kontakt med entreprenör för att se
om det står i deras åttagande att åtgärda. Inför framtida
vintersäsong bestäms var snö får placeras och vilka
gångar som får skottas. Beslut 13/8: Gräsmattan åtgärdas
våren 2016 genom att "1m3" sand inhandlas och sprids ut.

Klart!

