Protokoll från Kläppa samfällighets styrelsemöte 2011-04-27
1. Mötets öppnande
Ordförande Lennart Bengtsson öppnade mötet samt hälsade styrelsens nya
medlemmar Göran Norén och Pernilla Lyckner välkomna.
2. Närvaro
Ordinarie ledamöter: Lennart Bengtsson, Helen Antblad, Anders Antblad, Tobias
Persson och Göran Norén.
Suppleanter: Claus Jörgensen och Pernilla Lyckner.
3. Val av sekreterare
Tobias Persson valdes till mötets sekreterare.
4. Färdigställande av infarten
El till skylbelysning är ännu inte installerad. Anders tar kontakt med elektriker och
på städdagen gräver vi för elkabel mellan skylt och anslutningspunkt på GA1.
Belysningen bör styras med skymningsrelä.
5. Ekonomi
a. Proposition 2:
Styrelsen utreder om den föreslagna avgiftsreduceringen vid medverkan på
städdag enligt proposition 2 kan ses som ersättning för utfört arbete och då är
skattepliktig. Skatteverket i Kungsbacka har kontaktats. Där trodde man inte att så
var fallet. Hur som helst kommer frågan och lyftas ytterligare och i väntan på
skriftligt besked kommer styrelsen att följa de gamla bestämmelserna gällande
närvaro vid städdag.
b. Budget
Budget för 2011 har upprättats. Nytt årsmöte är inte nödvändigt då budgeten för
2011 ser ut att gå ihop. Det bör poängteras att det inte finns mycket utrymme för
extra utgifter under året. Detta på grund av de senaste årens relativt höga
kostnader för vinterväghållning.
c. Övrigt
Samfälligheten har f.n. 75 000kr i kassan. Nästa fakturering är i maj och innefattar
både årsavgift och VA.
Kassör tillsammans med ordförande tömmer bankfacket i Frillesås eftersom
kontoret där kommer att stängas. Helen anmäler den nya styrelsen hos
lantmäteriet.
7. Stadgar
Föreningens stadgar är från 1980 och måste därmed revideras. Styrelsen
kommer att gå igenom stadgarna under året och ge förslag till stadgeändringar
inför årsmötet 2012.
8. Planering inför vårens städdag
Aktiviteter för vårens städdag fastställdes. Exempelvis skall lekplatsen
iordningsställas med nytt gungdjur, växter planteras vid infarten, markeringar i

vägbanan målas, stigar samt området runt busskur städas, gatsten sättas ut på
del av Gustav Alberts väg, m.m.
9. Pumphuset, hydroforer
Kran måste tätas eftersom luft läcker ut ur hydrofor. Lennart kontaktar Askims
pump.
10. Ärendejournal
Ärendejournalen kommer att uppdateras med aktiviteter som medlemmarna har
föreslagit på årsmötet.
Helen undersöker kostnader för anläggning av trottoarer i området.
Göran kommer att kontakta Sven Gustavsson för att diskutera
parkeringsmöjligheter och eventuell hyra av mark för detta ändamål i anslutning
till infarten.
11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 7:e juni hos Göran Norén (GA 11) kl. 19.00
12. Övrigt
Förslag till loppis på Kläppa. Tanken är i så fall att medlemmar skänker
användbara prylar som de inte längre har behov av, och att inkomster går till
gemensamma investeringar i samfälligheten.
Förfrågan om fler farthinder i form av blomlådor en bit upp i backen på Nancys
promenad har inkommit. Styrelsen kom fram till att detta inte är möjligt med tanke
på vägens utformning och framkomlighet med exempelvis längre fordon samt
utryckningsfordon.
Styrelsen uppmanar samtidigt alla medlemmar att respektera den
hastighetsbegränsning på max 30 km/h som råder i området. Tänk på att många
barn leker på och i anslutning till vägen!
13. Mötet avslutas
Mötet avslutades av ordförande Lennart Bengtsson
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