Protokoll från Kläppa samfällighets styrelsemöte 2014-03-31
1. Mötets öppnande
Till ordförande för mötet valdes Lennart Bengtsson som förklarade mötet öppnat.
2. Närvaro
Ordinarie ledamöter: Lennart Bengtsson, Tobias Persson och Helen Antblad.
Suppleant: Claus Jörgensen, Pernilla Lyckner
3. Val av sekreterare samt justeringsman
Helen Antblad valdes till kvällens sekreterare och Tobias Persson till justeringsman.
4. Ekonomi
Saldo på samfällighetens konto är 232.000 kr. Ekonomin är i balans. Revisorn har tittat på
bokslutet och det är klart.
5. Valberedning
Claus Jörgensen och Göran Norén önskar avgå till nästa år. Vi vet inte vad gäller Christoffer.
Är någon intresserad av att komma med i samfällighetens styrelse hör av er! Lennart ska
maila ut en förfrågan till samtliga hushåll ifall ngn vill komma med i styrelsen, samt sätta upp
en lapp. Alla i styrelsen skall också personligen kolla med ngn granne.
6. Grannsamverkan
Det är 32 hushåll som meddelat att de vill vara med i grannsamverkan. Vi påminner alla om
att lämna in anmälan, gärna per mail på grannsamverkan@klappa.se. Vi har valt 4
kontaktombud. Det är Lennart, Göran, Tobias och Patrick Ekman. Lennart var på utbildning
och har fått information, broschyrer och dekaler. Mer information ges på årsmötet.
7. Skrivelser, övriga frågor
Det har inkommit önskemål om farthinder i nedre delen av backen N.P. Styrelsen har
bestämt att avslå ansökan då vi anser det olämligt pga dålig sikt och backens lutning. Dock
kommer vi sätta en kruka vid vägrenen där from. 1 maj. Tobias undersöker vidare om fiber.
Helen kontaktar kommunen angående det nya överklagandet på cykelvägen och utsikter när
det gäller åtminstone belysning längs Kläppavägen till hösten. Det har inte inkommit några
motioner inför årsmötet. Lennart beställer fastighetsägarförteckning från Lantmäteriet samt
skickar ut kallelse till årsmötet.
8. Planering inför vårens städdag 10 maj
Lennart kommer köpa in en grannsamverkanskylt som ska sättas upp vid infarten i området
på städdagen. Två parkeringsskyltar ska också inhandlas. Vi kommer slutföra arbetet med
slingan i skogen mellan N.P och G.A, röjsåg( Tobias), grus ( Helen) och minidumper hyrs(
Helen). Vi behöver också flisa eller elda upp riset som ligger i skogen ( Göran). Kallasfalt skall
införskaffas ( Jonas) för ett par hål i vägen. Som vanligt skall det rensas vid infarten,
lekplatsen samt våra grönområden. Sedvanlig avslutande grill vid lekplatsen avslutar dagen(
Pernilla).
9. Nästa möte
Nästa möte blir årsmötet i Ölmevalla församlingshem lördagen den 26 april kl. 16.00 2014.
10. Mötet avslutas av Lennart.
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