Protokoll från Kläppa samfällighets styrelsemöte 2015-05-27
1. Mötets öppnande
Till ordförande för mötet valdes Lennart Bengtsson som förklarade mötet öppnat.
2. Närvaro
Ordinarie ledamöter: Lennart Bengtsson, Anders Antblad, Tobias Persson, Helen Antblad,
Jonas Lindberg. Suppleant: Annelie Zell
3. Val av sekreterare samt justeringsman
Helen Antblad valdes till kvällens sekreterare och Jonas Lindberg till justeringsman.
4. Ekonomi
Vi har 470.000 kr på banken. Helen skall kolla med villkor för lån. Vi har 250 tkr avsatt till
asfalteringen, resten behöver vi låna ca:250 tkr.
5. VA frågor, vattenmätare
En boende har fått en trasig vattenmätare som skall bytas till en ny och korrekt med
plomberat lås.
6. Offert asfaltering
Tobias har fått tre svar på offertförfrågningar angående asfaltering i området. Alla tre
entreprenörerna har varit här på plats och det är en som har klart lägst pris, NCC. Vi kom
fram till att vi kontaktar entreprenören igen och sedan de varit hos oss ännu en gång och vi
har fått ett lånelöfte, kommer vi att kalla samman till en extra föreningsstämma. Den blir i
juni och asfalteringen blir efter sommaren. När asfalteringen sker kommer vi att meddela
entreprenören att det kan finnas boende i området som vill asfaltera egna infartern.
7. Lekplatsen
De som anmält intresse får ta ner det gamla staketet samt kratta iordning sanden. Vi skall
begära in offert från snickare på nytt trästaket. Vi skickar in bilder till Slottsbro för
reservdelar till bänkar och lekställningar.
8. Grannsamverkan
Telefonlistan är nästan klar. Kommer ut innan sommaren.
9. Fotografering får bli på nästa möte då det var tre som inte kunde komma.
10. Övriga frågor
Anders och Lennart sätter fast väghindret och Pernilla och Helen ser över
blomkruksplanteringen.
När det gäller vägren utanför tomt skall den vara fri från hinder så att alla boende kan
använda den! Vi kommer också kontakta några boende som låtit växtligheten komma ut i
vägrenen så att gående inte kommer fram.
11. Nästa möte blir extra föreningsstämma den 29/6-15 angående asfaltering. Plats
Äppellunden vid lekplatsen kl.19:00. Separat kallelse kommer.
12. Lennart avslutade mötet och tackade för gästfriheten.
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