Protokoll för möte med styrelsen Samfällighetsföreningen Sviskonet
När: 30 mars 2014
Närvarande:
Ordinarie:

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

§10
Öppnande
Thomas hälsar välkomna och öppnar mötet.
§11
Dagordningen
Dagordningen godkänns.
§12
Städdagen
Tack vare vädret har vi bestämt att köra en tidig vårstädning i år, nämligen 13 april, kl. 10-12.
(Senare kommer ju påsken en även en del annan ledighet och vi tror att många kommer vara bortresta)
Vad ska göras är bland annat:
Måla upp parkeringsplatserna, vilket innebär att alla bilar måste flyttas under några timmar – Påminnelse kommer
strax innan vårstädningen.
Lekplatsen vid låga nummer är ju under uppfräschning och där är det lite som ska göras
Grus som sopas upp på gårdarna lägger vi på den ytan närmast vändplanen som egentligen inte är parkeringsplatser
men som ändå används för detta ändamål
Ansning av buskar, vända jord etc.
Sätta fast planket mellan garaget bakom nr 3
Kontrollera gipsväggarna i garagelängorna
(Uppsamlingsheat kommer ske senare för bland annat målning av samfällighetslokalen)

§13
Info till hushållen
Vi diskuterade vilken information som ska gå ut till hushållen efter diskussioner på årsmötet. Vi kom fram till att följande info ska
delas ut tillsammans med kallelse till städdagen:
Parkering:
Då det finns ett begränsat antal parkeringsplatser i Samfälligheten uppmanas alla att använda sina garage i den mån det går. Om någon ej
använder sitt garage så finns det grannar som gärna hyr ert garage. Kontakta någon i styrelsen för garageförmedling!
KOM IHÅG: Garagen är inte till för prylförvaring utan avsedda för fordonsförvaring!
OM ni mot förmodan ställer er bil på plats som egentligen inte är en parkeringsplats, fundera då på om ett utryckningsfordon har möjlighet att
komma förbi (exempelvis brandkår, ambulans etc.).
Vidare bör även avställda/ej körbara bilar SNARAST flyttas från parkeringen då vi främst är i behov av fler parkeringsplatser men även för att vi
inte vill att det ska se ut som en avställningsplats för skrotbilar.

Bilfärd/parkering mellan husen:
Bilar för endast köras inom området för lastning och lossning. Därefter ska bilen snarast ställas på parkeringen/garaget. Vänligen se upp för
lekande barn på gångvägarna!!!

Ekonomisk info angående fiber och samfällighetsavgifter:
Vid årsmötet beslöts att avgiften för fiber fortsättningsvis är 500 kr.
Vi uppmanar alla medlemmar att sätta fiberbetalningen på automatik för att inte strula till det för ekonomiansvarig. Pengarna för fiber dvs.
500 kr, ska vara inbetalt så att de är på samfällighetens fiberkonto den 27e varje månad.
OBS: Pga den ränta som betalats in under året kan varje hushåll dra av totalt 496 kr i deklarationen.
Glöm inte bort att samfällighetsavgiften ska betalas sista juni (2000 kr) och sista november (2000 kr) med eventuellt avdrag (max 2 x 500 kr)
för deltagande på städdagarna.

Soptunnorna:
Vid årsmötet påpekades att soptunnorna som ställts för tömning står i vägen för bilfärd vid upp/nerfarten vid hus 28-30. Alla soptunnor ska
placeras framför respektive garage.

Samfällighetslokalen Sviskonet:
Vi ser ju gärna att vår lokal används mer av hushållen i samfälligheten och styrelsen har därför beslutat att de boende får låna lokalen gratis
under det kommande året. Givetvis ska lokalen lämnas i samma städade skick som när ni kom dit. Bokning sker i kalendern som sitter i lokalen.
Kontakta någon i styrelsen för att få tillgång till lokalen/kalendern/nyckel.

Patrik ansvarar för att skriva ut och dela ut informationen till hushållen!

§14
Nästa möte
Inget datum bestämdes för nästa möte men det blir troligtvis inte förrän efter sommaren.

§15

Mötet avslutas

Vid protokollet: ____________________________
Patrik Ekenbark

