Protokoll från konstituerande styrelsemöte för Svinsjö gårds samfällighetsförening.
Datum:

2019-09-28, direkt efter årsmötet

Plats:

Laxnegården

Närvarande:

Thomas Cosmo, John McCall, Christian Anderson, Johan Friedner, Anne
Hansson, Henry Sundholm och Asko Grön.

§ 1.

Ordföranden Thomas Cosmo förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Ordförandens förslag till dagordning godkändes efter tillägg av övriga frågor.

§ 3.

Val av sekreterare för detta möte. Till sekreterare för detta möte valdes Johan Friedner.

§ 4.

Val av justeringsmän. Christian Andersson och Asko Grön utsågs att justera dagens
protokoll.

§ 5.

Val av vice ordförande. Christian Andersson valdes till vice ordförande för det kommande
verksamhetsåret.

§ 6.

Val av sekreterare för året. Johan Friedner valdes till sekreterare för det kommande
verksamhetsåret.

§ 7.

Val av kassör. John McCall valdes till kassör för det kommande verksamhetsåret.

§ 8.

Tillsyningspersoner. Tillsyningspersoner under kommande verksamhetsår:
Vattenanläggning
Anders Appelgren, Gäddvägen 8
Vattenanläggning, biträdande
vakant
Vägar
Anders Loos, Ålvägen 7
Mark/sjö
Fredrik Nylén, Abborrvägen 3
Bad/bastu
Asko Grön, Forellvägen 15

§ 9.

Firmatecknare. Beslut togs om att ordförande Thomas Cosmo samt kassören John McCall
var för sig får agera som firmatecknare för samfällighetsföreningen. Denna punkt lästes upp
och justerades omedelbart.

§ 10.

Kommande möten under året. Sammanträdesdagar och plats fastställdes endast för
nästföljande möte:
10/11 kl. 10-13
Asko Grön
Forellvägen 15
Övriga mötestider fastställs på styrelsemötet i november.

§ 11.

ÖVRIGA FRÅGOR
Vattenläckor
Samfälligheten drabbades i förra veckan av en stor vattenläcka som till slut lokaliserades till
Abborrvägen. Eftersom det var svårt att hitta läckan var Lebro tvungna att stanna här i flera
dagar, vilket kommer att innebära att hela budgeten för vattenläckor förbrukas och kanske

mer därtill. Det finns förutom denna läcka en mindre läcka på lilla Gäddvägen som behöver
åtgärdas. Dessutom finns det behov av att gräva igen den grop som grävdes i våras nere vid
Marviken för att täta en läcka på vattentillflödet från Krampan.
Beslut: Trots ansträngt budgetläge beställer vi åtgärdande även av de två övriga felen,
eftersom Lebros maskiner redan är på plats och åtgärderna måste utföras förr eller senare.
Röjningsplan för sly
Ordförande Thomas har tillsammans med tillsyningsman Fredrik N utarbetat en röjningsplan
för området. Planen följer i stort sett samma geografiska indelning som den tidigare
gallringsplanen. En röjsåg har köpts in till föreningen. Som tidigare ser vi gärna att
fastighetsägare tar med egen röjsåg till arbetsmötena när röjning ska ske och vi erbjuder
även nu en ny sågklinga som tack.
Arbetsmöten
Höstens arbetsmöte kommer att ske lördagarna den 19/10 och 26/10 kl. 9-12.
§ 12.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Svinsjö Gård: 2019-09-28
Thomas Cosmo, ordförande

Johan Friedner, sekreterare

______________________________

____________________________

Justering av protokoll:
Svinsjö Gård: 2019-09-28
Christian Andersson, justeringsman

Asko Grön, justeringsman

______________________________

____________________________

