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Samfällighetsföreningen Rasten
Protokoll från styrelsemöte 2017-12-07

Plats:

Ullstämmavägen 348, Joakim Wikman

Närvarande:

§1

Joakim Wikman
Robert Drotz
Brita Lodén
Catarina Bergant
Tore Nanneson
Per Brunman
Gustav Flodén

Mötets öppnande
Ordförande Joakim Wikman hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2

§3

Dagordning






Genomgång av föregående protokoll
Aktivitetslistan
Ekonomiuppföljning
Uppföljning av höststäddagen 2017
Övriga frågor

-

Dagordning godkändes

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

§4

Aktivitetslistan 2017
Aktivitetslistan för styrelsen gicks igenom och uppdaterades, se Bilaga 1.
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§6

Ekonomiuppföljning
Alla höstbetalningar är inbetalda. Inga större avvikelser. Budgeterat 2017
-3,5kkr, för närvarande +25kkr. Tore lyfter ut underhållsplanen ur den gamla
ekonomi-filen så den blir en separat fil. Resultatrapport redovisas i Bilaga 2.

§7

Uppföljning av höststäddag 2017
Hösstäddagen genomfördes 15 oktober 2017. Alla uppgifter blev utförda. Dock
så kunde många medlemmar inte delta pga andra aktiviteter. Önskemål om
fasta datum har uppkommit, se §8 Övrigt frågor.

§8

Övriga frågor
Låsta datum för Årsmöte och Städdagar är önskat. Följande föreslås och
fastställs på vårens årsmöte:
o 3:e torsdagen i mars = Årsmöte
o 1:a söndagen i maj = Vårstäddagen
o 2:a söndagen i oktober = Höststäddagen
Joakim kommer donera en Säckkärra/Pirra till föreningen, kommer förvaras i
förrådet. Kommer behöva bytas däck.
Gustav har utfört mätning på bussgatan. Ca 950 passager per vecka, ca 50% kör
över gällande 30 km/h.

§9

Nästa Möte
Nästa styrelsemöte planeras till 8 februari kl 19 hos Catarina på
Ullstämmavägen 328.

§ 10

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

__________________

__________________

Joakim Wikman
Ordförande

Robert Drotz
Sekreterare

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Aktivitetslista Styrelsen 2017

Bilaga 1
2017-12-07

Senast uppdaterad:

Aktivitet

Ansvarig

Avrapportering

Aktivitet klar

Dagvatten brunnar har rest sig

Gustav

Gustav ansvarar för inventering och initial åtgärd.
13/6: Gustav tar in offet från Tekniska Verken. 7/9:
PEAB har utfört arbetet efter beslut av styrelsen.

Klart

Farthinder inom området

Gustav

Har förekommit insidenter där bilar har varit nära att Klart
köra på cyklande barn på gångbanan genom området.
Styrelsen beslutar att fler hastighetsbegränsande
åtgärder ska utföras, genom bla plastgupp. Vi köper
provar på en plats. Köper in dem till våren. 13/6: De
farthindren som är uppsatta fungerar bra,
kompleteras med ytterligare 4 hinder. 7/9: Fasthinder
inköpta, montering avvaktas till våren. 7/12:
Markeras klar, läggs som aktivitet på städdagar.

Medlemsmatrikel

Joakim

Finns det ett behov av att skapa en medlemsmatrikel? Klart
Var och en funderar på den frågan till nästa möte.
Officiell lista skapas och läggs på styrelsens dropbox
som skapas. 13/6: Tomas har lista att utgå ifrån, läggs
upp. 7/9: Thomas läggs upp på dropbox.

Informationsblad gällande ComHems
gruppavtal

Joakim

Gå ut med information om vad vi har för gruppavtal
med anledning av de oseriösa telefonförsäljarna.

Blomlådor/Farthinder

Catarina

Blomlådorna är slitna och behöver bytas ut. Urnor
köps in som ersättning och förses med reflexer.

Föreningens stadgar

Tore

Föreningens stadgar ses över för att se om de ska
uppdateras och förnyas.

Föreningens försäkringar

Tore

Försäkringar gällande ansvar och egendom bör
utvärderas alternativ. 13/6: Villaägarnas försäkring
kostar 5600:-/år, mer än dagens försäkring hos
Länsförsäkringar (ca 2500:-) men innehåller mer.
Tore utreder vidare dock är styrelsen tveksamma till
byte. 7/12: Inget byte av försäkring.

Klart

Häckar vid utfarter

Joakim

För höga häckar vid utfarten från sista gatan = dålig
sikt vid utfart. Joakim informerar boende. 7/9:
Häckarna är klippta.

Klart

Styrelseuppdatering lantmäteriet

Joakim

Styrelsen behöver uppdateras med nya medlemmar,
Joakim skickar in blankett till Lantmäteriet.

Återställning Bredband

Gustav

Klart
Vallacom har åttagit sig att återställa marken efter
bredbandsinstallationen. Gustav ligger på igen för att
få det utfört. 7/9: Tjällmo gräv har åtgärdat.

Klart

