Protokoll från Kläppa samfällighets styrelsemöte 2015-03-16
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,
John Lindblom och Ann-Sophie Anderson. Suppleant: Pernilla Lyckner.
3. Val av sekreterare samt justeringsman
Helen Antblad valdes till kvällens sekreterare och Pernilla Lyckner till justeringsman.
4. Ekonomi
Vi har 450.000 kr på banken. Alla utom en har betalat senaste faktureringen. Bokslutet är
klart och skall lämnas till Jobson för granskning.
5. Valberedning, förfrågan om nya till styrelsen
Då John lämnar sin plats vakant behöver vi ngn ny i styrelsen. Vill du vara med så kontakta
oss i styrelsen.
6. Offert asfaltering
Tobias har skickat ut två offertförfrågningar angående asfaltering i området. Vi inväntar svar.
Vi hoppas få fram ett förslag att ta ställning till på årsmötet.
7. Vårens städdag och beställning av sopning
Pga fibernedgrävning och ev. asfaltering samt att vi inte ser ngt stort övrigt behov ställer vi
in vårens städdag. Vi ser dock ett behov att få bort gruset från vägrenen och ber att alla skall
sopa utanför sin fastighet. Så snart det går då det inte kommer sandas mer i år. Känns
onödigt att beställa detta om de ändå skall gräva upp. OBS!!!! Viktigt att göra detta så
varken vuxna eller barn förolyckas i vårt område. Anders och Lennart sätter fast väghindret
och Pernilla och Helen ser över blomkruksplanteringen. Blomlådorna kommer ställas ut 1
maj eller tidigare om vädret tillåter. Styrelsen meddelar detta per mail
8. Fibernedgrävning och indragning i fastigheter
Fortfarande möjligt att teckna sig fram till 3 april 2015. Sedan höjs anslutningsavgiften till
30.000 kr. Ansvaret för fibernedgrävningen ligger inte på samfälligheten utan på entreprenören.
Styrelsen har förtroende för att de löser detta på ett bra sätt. Entreprenören kommer finnas här från
v.13 i området och kan då nås för frågor. Då måste vägrenen vara fri från bilar mm.
9. Pumphuset är servat och är i toppskick. Vi försöker sälja de pumpar som inte används.
10. Planering inför årsmötet. Helen har bokat Ölmevalla församlingshem. Ann-Sophie handlar
in fikabröd. Lennart skickar ut inbjudan och sätter upp lapp på anslagstavlan. Eventuella
motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars.
11. Skrivelser
Frågor har inkommit angående fiber. OM man har byggnationer eller sten tex i vägrenen kan
denna komma att grävas upp delvis.
När det gäller vägren utanför tomt skall den vara fri från hinder så att alla boende kan
använda den!
12. Nästa möte blir årsmötet i Ölmevalla församlingsshem den 14/4 kl. 19.00. Vi hoppas att vi
möts då,för det kommer diskuteras ev. asfaltering av vägen och det känns ytterst angeläget
att alla åsikter framkommer.

13. Lennart avslutade mötet och tackade för gästfriheten.
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