Protokoll för möte med styrelsen Samfällighetsföreningen Sviskonet
När: 2 november 2011
Närvarande:
Ordinarie:

Thomas Barklund
Per-Erik Svensson
Lena Lindberg
Peter Wilhelmsson
Patrik Ekenbark

§50
Öppnande
Thomas hälsar välkomna och öppnar mötet
§51
Dagordningen
Dagordningen godkänns
§52
Snöröjning
Kostnaden för snöröjningen förra vintern landade på totalt 34.000 kr (för 11 gånger). Samfälligheten var inte nöjd med
leverantören som dels inte röjde när det behövdes och sandade i tid och otid.
Thomas har pratat med CJ Lastmaskiner och fått prisuppgift. För 11 gångers röjning plus sandning skulle kostnaden bli ca 55.000
kr. CJ Lastmaskiner röjer ju även snö för kommunen och har resurserna för att kunna göra ett bra jobb. Thomas ska även kolla
vilken prio vi har/ inställelsetid/ev. jour
Styrelsen beslutade enhälligt att testa CJ Lastmaskiner som ny leverantör för snöröjning under kommande vinter.
§53
Rapport Städdagen
Totalt var det 26 hushåll som deltog på städdagen. Buskage klipptes ner ordentligt och 18 nya plantor planterades, de flesta
utanför Sviskonet. Det var trevligt och verkade väldigt uppskattat med servering av korv/bröd och dryck.
§54
30-års jubileum
Samfälligheten fyller ju 30 år och detta ska vi fira. Förslag som uppkom är 5e alt. 12e maj. Ett alternativ är att kombinera
vårstädningen med festen. Ska undersökas närmare!
- Lena kollar eventuellt utrymme som finns i budgeten / - Patrik ska kolla upp eventuella inköpskanaler för mat
§55
Rapportering Pubkväll
Pubkvällen 20 oktober besöktes av 13 personer. Det var väldigt trevligt och uppskattat av besökarna. Fler pubkvällar
efterfrågades.
§56
Ölprovning 28 november
Påminnelse ska lämnas ut i brevlådorna. Patrik fixar!
§57
Fiberindragning
Perra varit i kontakt med Centralradioservice i Sundbyberg. Han har träffat 2 personer och bett om mer information beträffande
indragning av fiber till samfällighetens alla hushåll. Styrelsen jagar kontakter i närliggande samfälligheter för att försöka få med
dessa för att på så sätt få ner kostnaden.
§58
Ekonomi
Lena rapporterar att påminnelse om betalningen av resterande samfällighetsavgift kommer ut i slutet av november.
§59
Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 7 december i Sviskonet.
§60

Mötet avslutas

Vid protokollet: ____________________________
Patrik Ekenbark

