Protokoll för möte med styrelsen Samfällighetsföreningen Sviskonet
När: 9 sept 2013
Närvarande:
Ordinarie:

Suppleanter:

Thomas Barklund
Per-Erik Svensson
Lena Lindberg
Peter Wilhelmsson
Peter Arnafors

§19
Öppnande
Thomas hälsar välkomna och öppnar mötet.
§20
Dagordningen
Dagordningen godkänns.
§21
Höststädning
Beslutas till lördagen den 26 oktober 2013, 10-12. Att göra: Vända jord i rabatter, löv ska krattas upp. Kärra hyrs för bortforsling.

§22
Ekonomi
Fiberavgifterna och lånet betalas som det ska utan att vi förlorar pengar!
Överlag så har vi fortsatt bra ekonomi i samfälligheten.
§23
Lokalen
Vi måste byta viss panel och måla om lokalen. Thomas och Perra ansvarar för det. Det diskuterades om vi skulle tillsätta en
arbetsgrupp som får sköta målningen av lokalen vid ett tillfälle de väljer själva. De skulle då bli befriade från höststädningen.
Målning kan bli svårt att hinna med innan det blir för fuktigt men det ska gärna göras om vädret tillåter, kanske i samband med
kräftskivan?
§24
Kräftskivan
Inbjudan har gått ut till Kräftskivan (21 sept). Påminnelse om anmälan bör gå ut till hushållen. Festkommittén står för inköp av
bröd, ost och smör.
§25
Plogning
Thomas bokar in möte med CJ Maskin och försöka få med oss grannföreningarna för att om möjligt samordna val av snöröjare.
§26
Allmän info till hushållen
Trots att vi diskuterat dess frågor under årsmötet och även varit på vissa hushåll så blir det ingen förbättring.
Därför ska följande info gå ut till hushållen:
Beträffande bilar och parkering, vi uppmanar till att använda garagen i så stor utsträckning som möjligt! Parkering inne på
gården är inte tillåten! Endast för i och urlastning.
Buskar , träd e.t.c. runt tomterna ska hållas i ansat skick för framkomlighet! Häckar ska hållas till tomtgränserna.
§27
Nästa möte
Datum för nästa möte beslutades inte utan kallelse kommer via mail.
§28

Mötet avslutas

Vid protokollet: ____________________________
Per-Erik Svensson

