Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets sammanträde 2013-07-28:
Plats: Hos Stig Bengtsson, Forellvägen 3.
Närvarande: Sune Andersson, Stig Bengtsson, Charlotte Löfgren, Carina Cosmo, Alf Svärd, John
McCall, Per Larsson och Bo Lundin.
Frånvarande: Fredrik Nylén
§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2 Dagordningen godkändes.
§ 3 Föregående protokoll godkändes.
§ 4 Ekonomisk rapport:
Kassören redovisade ett skriftligt underlag till mötet. En faktura från Lebro, avseende grävningar
väntas fortfarande in avseende verksamhetsåret. I övrigt inget att anmärka. Allt tyder på att vi
kommer att redovisas ett positivt resultat. Kassören har exakt siffra till nästa möte, som blir ett
ekonomiskt budgetmöte inför årsstämman.
§ 5 Rapporter:
Vatten:
Inget att rapportera. Bosse meddelade att Miljöhälsans inspektör kräver att vi lämnar dubbla
vattenprover tills vidare.
Vägar:
Återigen måste vi tyvärr konstatera att det körs för fort på våra vägar! Förutom oron att någon olycka
skall inträffa så förstörs vägarna. Om man håller för hög fart så flyger gruset ut på sidorna och det blir
inget kvar på själva vägen.
Per kommer att presentera ett förslag på farthinder och skyltar.
En vädjan till samtliga är att vi försöker sprida budskapet att vi måste värna våra medmänniskor, djur
och - inte minst, våra vägar. Respektera fartbegränsningen inom området!
Mark, sjö, bad och bastu:

•

Grinden vid Krampan har under en begränsad period varit öppen med anledning av de elarbeten
som skett i vårt område. Tyvärr har det gjort att vi vid några tillfällen fått utomstående besökare
som kört in i området. Grinden kommer dock att vara fortsatt låst med ett undantag vecka 34 då
elarbetet kommer att avslutas. Skylten: ”Svinsjögårds samfällighetsförening”, som det tidigare
beslutats om kommer nu att fästas på bommen.

•

Styrelsen kommer att be Lantmäteriet att mäta upp exakt tomtgränsen på en specifik fastighet.

•

En Bobcat har hyrts för att underlätta ifyllandet av vissa håligheter på gångstigen runt Svinsjön.
Vid skrivande av detta protokoll så är det arbetet utfört. En eloge till Per som körde Bobcat i två
hela dagar under sommarens varmaste helg!

•

På förekommen anledning meddelas att samfälligheten inte håller med toapapper på dassen vid
stranden.

•

Per har med hjälp av sitt kontaktnät fått hjälp med att undersöka traktorn och - glädjande nog kommer den kunna repareras till en smärre kostnad.

•

Styrelsen kommer att lägga som förslag i budget till årsstämman att renovera den lilla
båtbryggan. Den kan utrustas med nya flytblock som gör att den kan ligga i året runt. Det finns
även en förhoppning att vi kan göra samma sak på den stora badbryggan och på så sätt låta även
den ligga i året runt.

§ 6 Hemsidan/medlemsregister: Wikinggruppen återkommer efter semestrar med förslag på de
ändringar som krävs. Stig kommer att fakturera för ett visst antal timmar han lagt ner. Frågan kom
upp huruvida vi behöver budgetera löpande varje år för insatser med hemsidan.
§ 7 Miljöbränsle på Svinsjögård: I enlighet med vår värdegrund ”allt vad Du vill att jord, luft och
vatten skall göra för Dig, skall Du göra för Dem” rekommenderar Styrelsen att uppmana alla
fastighetsägare att använda miljövänligt bränsle till våra gräsklippare/maskiner.
§ 8 Inkomna motioner: De cirka 5-6 motioner som inkommit lästes upp. Dessa kommer att skriftligen
kommenteras vid nästa möte och biläggas kallelsen till årsmötet den 28/9.
§ 9 Övriga frågor: Lotta utreder och återkommer vad gäller Ansvarsförsäkringar för samfälligheten.
§10 Nästa möte: 25 augusti kl 10.00 hos John McCall, Gäddvägen 18.
§11 Mötet avslutades med stort tack till Stig och Anna som bjöd på generöst med fika o tilltugg i en
fantastisk miljö på deras uteplats mitt i högsommarvärmen.

Svinsjö Gård, dag som ovan

Sune Andersson

Carina Cosmo
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