Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets sammanträde 2012-07-29:
Plats: Hos Stig Bengtsson, Forellvägen 3.
Närvarande: Sune Andersson, Eva Jarenius, Stig Bengtsson, Charlotte Löfgren, Alf Svärd , Bo Lundin,
Per Larsson, Fredrik Nylén.
Frånvarande: Lotta Lindström,
§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§2 Dagordningen godkändes.
§3 Föregående protokoll: Skyltningen vid badplatserna är nu utförd enligt tidigare beslut. Styrelsen
uttryckte sitt gillande till de tydliga skyltarna. Det kvarstår att sätta upp ytterligare en skylt på
bommen mot Krampan.
Kostnaden för kontroll av radioaktivitet i dricksvattnet uppgår till 500 kr.
Charlotte har nu delat ut lappar i brevlådorna med uppmaning om att lämna in sina kontaktuppgifter.
§ 4 Ekonomisk rapport: Eva redovisade det ekonomiska läget.
I nuläget gäller återhållsamhet med utgifter då kassans innehåll nu är låg i slutet av verksamhetsåret.
Större utgifter bör skjutas till hösten efter det att medlemsavgifterna betalts in.
Balans och resultaträkningarna kommer att distribueras till styrelsen en vecka innan nästa möte.
§ 5 Årsmötet: Flyttades till den 29 september, kl.10:00. I Laxnegården.
Stig bokar Laxnegården.
Per och Charlotte ordnar förtäring i form av smörgåstårtor och dryck.
Stig, Alf och Sune ordnar möbleringen.
§ 6 Uppdaterad underhållsplan: Per presenterade en komplettering till underhållsplanen i form av en
prioritetslista:
Prio 1: Vägarnas framkomlighet med gallring av sly och träd med rötter som växer ut under vägen.
Prio 2: Kraftig gallring av träden runt badområdena. Fria trädkronor eftersträvas.
Prio 3: Gallring och rensning av skogsområden runt fastigheter.
Prio 4: Naturreservatet gallras från yngre gran och sly längs stigen mot Marviken. De två stora ekarna
underhålls från igenväxt.
Prio 5: Dikning av sank mark ovanför Ålvägen.
Utöver detta behöver Forellvägens övre sida dikas på samma sätt som Flundrevägen.

Styrelsen samtyckte till detta och önskade få dokumentet implementerat i den tidigare redovisade
underhållsplanen där även kostnadsberäkningarna ingår.

§ 7 Rapporter:
Vatten: Inga läckor av vikt i nuläget.
Styrelsen beslöt att vattenprov ska lämnas för mätning av Radonhalten.
Väg: Per har sladdat vägarna och är nöjd med sladden. Traktorn har ett oljeläckage som ska
undersökas.
Mark, sjö och bastu: Dasstunnor vid badet ska tömmas. Ny sand på plats även vid hundbadet.
Grävning av ny dränering till bastun kräver en ansökan till kommunen, Per ombesörjer detta.
Vid arbetsmötet i augusti så kommer ny dränering grävas ner vid stigen runt Svinsjön. Grusning sker
under hösten för att inte belasta ekonomin i nuläget.

§ 8 Övriga frågor:
Hemsidan – Sune saknar ny info på förstasidan. Charlotte tar tag i detta men påminner också om att
det ofta är tämligen lugnt på nyhetsfronten.
Valberedning – Förslag på ny kassör samt suppleant mottages tacksamt.
Insamling av uppgifter till medlemsmatrikel – går långsamt, men det är upp till de boende i området.
Charlottes proposition om redovisning av medlemmarnas arbetsinsatser – Styrelsen beslöt att lägga
ner förslaget och beslutade istället att skicka med ett extra inbetalningskort till de medlemmar som
ej fullgjort sina tre arbetsmöten. Beloppet på inbetalningskorten kommer att vara 150 kr per
uteblivet arbetsmöte. Styrelsen uppfattar frågan som viktig då vi kan bli tvungna att köpa in tjänster
om det är för få på mötena.
Ordningen på grillplatsen – Fredrik frågade om det var meningen att grillplatsen skulle se ut som ett
ställe dit utemöbler beger sig när det är dags att dö. I nuläget är det minst 5-6 bord i olika färger och
utföranden. Styrelsen uppdrog till Per att fundera över ett enhetligt utförande av grillplatsen, kanske
med timrade bänkar.

§ 11 Nästa möte: 19 augusti kl.10:00 hos Eva Jarenius på Laxvägen 13.

§ 12 Mötet avslutades: Med stort tack till värdparet för visad gästfrihet och hembakad förplägnad.

Svinsjö Gård, dag som ovan

Sune Andersson
Ordf.

Fredrik Nylén
Sekr.

