Protokoll från styrelsemöte 2010-08-15 för
Svinsjö Gårds Samfällighetsförening
Mötet hölls hos John McCall Gäddvägen 18.
Närvarande: Sune Andersson, Yngve Pettersson, John McCall, Ingrid Lindström, Stig
Bengtsson, Charlotte Löfgren och Eva Jarenius samt tillsynspersonerna Per Larsson och Bo
Lundin.
§ 1 Mötets öppnande.
Ordföranden Sune Andersson öppnade mötet.
§ 2 Dagordning.
Ordförandens förslag till dagordning godkändes med några tillägg ”övriga frågor”.
Detta protokoll följer dagordningen.
§ 3 Föregående protokoll godkänns.
§ 4 Ekonomisk rapport. Kassören gick igenom en preliminär resultatrapport för
räkenskapsåret samt en preliminär balansräkning. Resultatet visar ett överskott. En del av
överskottet beror på att det inte vart några större vattenläckor det senaste året.
Fakturering av vägunderhåll från april till juli har heller inte kommit in. John
sammanställer resultatrapporten för räkenskapsåret
Tillsynsuppdragen
Vatten
Filterbyte är utfört. Mycket vatten tas ut och filtren backspolas därför två gånger i veckan.
Vägar
Våra vägar har klarat skyfallen under juli bra, troligen beroende på det förarbete som
gjorts.
Mark, sjö, bad och bastu.
På senaste arbetsmötet kom 16 personer. Trasiga bräder vid dasset vid badet åtgärdades
och bastun skurades. Sly röjdes vid Ålvägen.
Övrigt
Det ligger cigarettfimpar och använda snusportioner på backen vid badet. Det inte är bra
då det också finns många små barn som gärna stoppar det mesta i mun. En cementring
kommer att sättas upp vid badet för att fimpa i.
Det var mycket skräp efter midsommar vid sjön. Föreningen kan inte ha soptunna vid
badet då sophämtarna inte tömmer där. Vi måste ta med oss resterna hem.
Flundrevägen
Vi bör veta storleken på problemet med att marken ”sjunker”.
Beslutades att utföra provgrävning snarast. Resultatet ska kunna redovisas på årsmötet.
Per och Bosse sköter detta. Sophämtning och slamtömningsenheterna i kommunen
kontaktas.
§5 Underhållsplanen
Senaste planen gås igenom. Sänkning och förankring av råvattenledningen som flyter upp
i Marviken måste åtgärdas. Beslutades att tidigarelägga och utföra arbetet snarast. Bosse
skaffar material. Per tar kontakt med dykare.
§ 6 Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen gick igen kommande budget utifrån senaste årens budget och utfall. John
kommer att göra förslaget som presenteras i kallelsen till årsmötet. Underhållsplanen och
underhållsfonden ska vara lika.
Föreslogs att förslag till ersättning till funktionärer ligger hos personer utanför styrelsen.
§ 7 Sunes förslag till årsredovisning godkändes
§ 8 Inkomna motioner
Fyra skrivelser hade kommit in varav två var motioner. Dessa visas i kallelsen till
årsmötet
§ 9. Fördelning av arbetsuppgifter inför årsmötet inklusive bokning av lokal
Stig bokar Laxnegården. Lotta och Yngve ordnar inköp av dryck, förtäring och
transporter. Ingrid sätter upp anslag på anslagstavlan.
§ 10 Valberedningens förslag till styrelsen.
Arbetet pågår
§ 11Övriga frågor
*Det regnar in på anslagstavlan. Åtgärdas av tillsynsperson.
*Diskuterades gemensam sophämtning då förslaget väckt oro hos en del medlemmar
*En del medlemmar hyr ut sin fastighet. Förmedlas ordningsföreskrifterna till
hyresgästerna?
*ordföranden vill ha kostnadsförslag på vad det skulle kosta med asfaltering från infarten
och upp till Ålvägen.
*Råvattenslangen flyter upp i Marviken. Se §5
§ 12 Nästa möte Kommer att bli efter årsmötet med den nya styrelsen.
§ 14. Mötet avslutades av ordföranden med tack till värden för mycket god förtäring.
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