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Samfällighetsföreningen Rasten

Protokoll från styrelsemöte 2016-12-01

Plats: Ullstämmavägen 276

Närvarande: Joakim Wikman
Tomas Blomberg
Gustav Flodén
Magnus Berglund
Catarina Bergant

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Joakim Wikman hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Dagordning

 Genomgång av föregående protokoll
 Aktivitetslistan
 Ekonomiuppföljning
 Uppföljning höststäddagen 2016
 Övriga frågor

- Dagordning godkändes

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. Kvarvarande frågor förs över till dagens 
protokoll.

§ 4 Aktivitetslistan 2016

Aktivitetslistan för styrelsen gicks igenom och uppdaterades, se bilaga 1.
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§ 5 Ekonomiuppföljning

Budgeten följs enligt plan och saldot på kontot är 204.604:-.

Extra avsättning kommer göras till investeringskontot med 100.000:-.

§ 7 Uppföljning höststäddagen

Höststäddagen hade god uppslutning. Alla uppgifter på att-göra-listan hans
med. Vi ska vara observanta på om fler brunnslock lyfter från asfalten. Om så 
kan insats behöva utföras för att åtgärda grundproblemet.

§ 8 Övriga frågor

Medborgarförslag kommer att skickas in i syfte att belysa gångvägen vid 
skogen.

§ 9 Nästa Möte

Nästa styrelsemöte hålls den 26 januari kl 19 hos Tore, Ullstämmavägen 344.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

__________________ __________________

Joakim Wikman Magnus Berglund
Ordförande Sekreterare

__________________

Joakim Wikman
Ordförande

__________________

Joakim Wikman
Ordförande



SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN Bilaga 1
Aktivitetslista Styrelsen 2016 Senast uppdaterad: 2016-12-01

Aktivitet Ansvarig Avrapportering Aktivitet klar
Inventering av lekplatser enligt motion på
årsstämman 2015.

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.   

Klart

Inventeringen utfördes och togs upp på årstämman
2016. Styrelsens åtgärdsförslag godkänndes. På
styrelsemötet 2016-03-22 infördes punkt gällande
staket vid lilla lekplatsen; ersätts med buskar då
nuvarande avgränsning är i undermåttligt skick.

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

Tidningsbudet har kört sönder gräsmattan ytterligare.
Joakim ombesörjer syn på plats med NMT, avtal skrivs
om åtgärd som utförs våren 2016. Joakim tar ny
kontakt. Åtgärd godkänd.

Undermåttlig gatubelysning vid
Ullstämmavägen 338

Gustav Gustav köper in ny amatur och stolpe. Ev utförs
montage i samband med VallaComs arbeten i
området. Amaturen finns uppsatt i vändslingan, gamla
amaturen sätts på nya stolpen vid 338. Solpe inköpt.
Monterat och inkopplat.

Klart

Gårdsfest Brita Instresse för gårdsfest undersöks genom
förreningens facebookgrupp. 8/9: Då intresset på
förfrågan var svag beslutar styrelsen att inte driva
frågan vidare. Drivande medlem i förreningen får
gärna ta tag i frågan på frivillig basis.

Klart

Ekonomisystem Magnus B Magnus undersöker om det finns något lämpligt
ekonomisystem att använda i förreningen för enklare
administrering av förreningens ekonomi. Enligt beslut
på årsstämman 2016-03-22 önskar föreningen
behålla årsavgiften uppdelad på två tillfällen varpå ett
ekonomisystem inte behövs.

Klart

Skyltning besöksparkering Robert Skyltningen av besöksparkeringen kontrolleras så att
den är korrekt.

Ritningar Robert Tillgängliga ritningar på föreningens fastigheter
skannas in och publiceras på rasten.nu. 

Klart

Tillgängliga ritningar ligger publiserade i en zip-fil.

Uppdatera maillista med 2016 års
styrelse

Tomas Tomas uppdaterar mottagare av styrelsen@rasten.nu Klart

Beskäring av omsrådets träd Robert Robert tar in offerter från 2-3 olika entreprenörer.
8/9: Offerter är intagna, samtliga landar på en
kostnad på ca 20kkr. Styrelsen beslutar att gå vidare
med den entreprenör som gav bäst intryck. Arbetet
beräknas utföras under september

Klart

Dagvatten brunn vid Ullstämmavägen
276

Gustav Styrelsen har fått in en medlemssynpunkt att
dagvattenbrunnen vid Ullstämmavägen 276 sitter
högt i gatan ca 5cm och vatten blir stående, åtgärd
önskas. 8/9: Gustav har åtgärdat brunnen genom att
slå ner den i rätt läge, vattenansamlingen beror delvis
på svacka i asfalten bevakas.

Klart

Farthinder inom området Magnus Har förekommit insidenter där bilar har varit nära att
köra på cyklande barn på gångbanan genom området.
Styrelsen beslutar att fler hastighetsbegränsande
åtgärder ska utföras, genom bla plastgupp. Vi köper
tre st och provar hur det fungerar. Köper in dem till
våren.



Fotbollnät Magnus Fotbollsnäten på fotbollsplanen är slitna och ska
bytas. Kommunen har beställt nya nät i egenskap av
planägare. 8/9: Magnus kontrollerar status.

Klart

Upplyst gångväg Gustav Diskuterade om vi ansåg det var idé att skicka in ett
medborgarförslag att sätta upp belysning. Vi ansåg
det vara bra och Gustav skickar in ett som så många
som möjligt gillar via facebook.


