Protokoll från Kläppa samfällighets styrelsemöte 2013-08-20
1. Mötets öppnande
Till ordförande för mötet valdes Lennart Bengtsson som förklarade mötet öppnat .
2. Närvaro
Ordinarie ledamöter: Lennart Bengtsson, Anders Antblad, Göran Norén, Pernilla Lyckner,
Helen Antblad och Tobias Persson
Suppleant: Claus Jörgensen
3. Val av sekreterare samt justeringsman
Helen Antblad valdes till kvällens sekreterare och Claus Jörgensen till justeringsman.
4. Ekonomi
Saldo på samfällighetens konto är 224.000 kr. Alla fakturor är betalda från förra
faktureringen. Ny fakturering i mitten på september. Helen skall lägga över alla 80
fastigheter i samma program som bokföringen är i för att underlätta avstämning av
betalningar.
5. Skrivelser
Det har inkommit tre skrivelser på mail från boende i området till styrelsen sedan senaste
mötet.
En gällde våra planteringar. Vi vill påminna att alla fastighetsägare förväntas hålla ordning på
sin lilla remsa utanför fastigheten som i dagsläget är alla gåendes trottoar. Det skall vara
framkomligt för skolbarn m.fl. så att ingen behöver promenera på vägen. När det gäller
vägkrukorna är vi beroende av att de som bor närmast kommer överens om att vattna och ta
hand om dessa. Om ngn buske dör så ber vi er kontakta styrelsen så att vi kan ombesörja
betalning för inköp av ny. Infarten behöver också skötas om. VI vill alla att den skall se snygg
ut. Finns det några som bor i närheten som kan tänka sig ta hand om vattningen och skötsel?
Kontakta styrelsen för överenskommelse.
Ytterligare en skrivelse gällde stationsbygget som skall vara klart till lucia 2013. Styrelsen
håller sig uppdaterad via kommunens hemsida och en del möten. Vi ser bara möjligheter
med detta. Tyvärr är cykelvägen försenad pga. överklagan, men i dagsläget kommer den att
vara på ”vår sida” av vägen vilket vi ser som en fördel.
En annan skrivelse gällde det nedersta fartguppet på GA väg. Vi vill meddela att det sitter fast
och så även skruvarna.
6. Ärendejournal
Tobias gick igenom ärendejournalen och vi uppdaterade samtliga punkter.
7. Övriga frågor
Vi kommer att återupprepa förra årets grillkväll vid lekplatsen. Det blir den 24/8-13, kl.
16.00. Pernilla författar en inbjudan och sätter upp. Lennart skickar ut den inbjudan via
mailen. Anders köper in grillkol och tändvätska. Vi tar ner vår grill och Pernilla med. Pernilla
frågar om vi kan låna någon mer av de intill boendes grill.

Helen kollar av avtalen ang. snöröjningen inför vintern med Hilbertsson och Blomster.
Vi vill också påminna om höstens städdag den 5 oktober. Boka in den i almanackan!
8. Nästa möte
Nästa möte blir på GA 54 den 18/9, kl.19.00

9. Mötet avslutas
Lennart avslutade mötet
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