Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2016-02-07
Plats: hos Fredrik Nylén, Aborrvägen 3

Närvarande: Fredrik Nylén, Ann Caroline Nordström, Hanna Olszewska, Jolanta Feliga, Christian
Andersson, Per Larsson, Sten Lindskog
§ 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2. Ordförandes förslag till dagordning godkändes efter tillägg av övriga frågor.

§ 3. Genomgång av föregående protokoll. Det godkändes och lades till handlingarna.
§ 4. Ekonomisk rapport.

Ordföranden gick igenom det ekonomiska läget. Eftersom vi har små marginaler i år så det är viktigt
att hålla budgeten och det har vi lyckats med än så länge. Traktorreparation genomfördes och priset
överensstämmer med budgeterad kostnad. Traktorn går nu att använda, om än med en viss
begränsning. Motorn är tätare nu, men får inte överbelastas.

Gallringen är avslutad och det återstår bara att Foria återkommer med det ekonomiska utfallet, vilket
sker efter mars 2016.
Kronofogden/indrivning av uteblivna avgifter pågår.
§.5. Rapporter
Vatten:

På styrelsens begäran från förra mötet så redovisade Sten en översikt av vattenproverna resultat
sedan 2009, detta är värdefullt då man kan se eventuella återkommande förändringar och hur
värdena har fluktuerat bakåt i tiden. Man kunde exempelvis se att värdet för bakterier i vattnet var
uppe i 300 under sommaren 2014 vilket var sommaren då det var varmt och vi hade stora problem
med vattentillförseln, i oktober 2015 var värdet 240 och nu i januari 2016 var samma värde 58.
Man kunde dock också se att värdet var uppe i 250 under 2009.

Att på det här sättet se provresultaten under längre tid skapar en trygghet för styrelsen då det dels är
svårt att relatera till vad siffrorna i ett vattenprov egentligen betyder utan att ha något att jämföra
med samt att man även kan se att de högre värdena är något som återkommer även om vattnet hela
tiden är tjänligt.
Då det är ett lågt uttag av vatten under vintern så har Sten sänkt pumpeffekten vilket gör att
magasinet fylls långsammare, detta får till effekt att vattnet filtreras under längre tid och därmed
förhoppningsvis blir av än högre kvalitet. Sten har också manuellt rengjort insidan av hydroforen.

En viss missfärgning är fortsatt synbar och detta pga. att vårt vatten innehåller en del järn o andra
mineraler. Vi har fortfarande någon liten läcka på nätet (50-60l/dygn), vilket är så lite att inga
åtgärder vidtas tills vidare.
Renoveringen av el-installationen i pumphuset fortsätter. Elektrikern har konstaterat att
matarledningen från stolpen utanför pumphuset är skadad och måste åtgärdas snarast.

I samband med att detta sker så kommer det också monteras skydd mot fysiska skador på ledningen,
vilket saknas idag.
Då Sten har sparat in pengar på el-installationen i pumphuset genom att välja en annan teknisk
lösning rekommenderad av Per avseende apparatskåp och dessutom köpt in detta genom rabatterat
pris, så räknar Sten med att renoveringen av el-installationen som helhet kommer hålla sig inom
tilldelad budget trots att byte av matarkabel har tillkommit. Styrelsen tackar för detta!
Vägar:

Vintern har varit relativt mild hitintills.

Vägarna har plogats 5ggr och sandats 6ggr samt saltats av Pelle Hultqvist. Dubbelt last med väggrus
beställdes av Per Larsson och ytterligare ett till lass ska beställas. Varken sopbilar eller slamsugen har
rapporterat hinder pga. vägarnas tillstånd.
Den planerade manuella rensningen av diket längst Gäddväggen är uppskjuten pga. väderlek.
Mark , sjö och bastu:

Bävrar skapar en del arbete genom att fälla en del träd som måste röjas sen.

Man hade sett ett vildsvinsspår i området och runt Jul hälsade några älgar på.
Per rapporterade att kärran är renoverad.

Utbyte av postlådor aktualiserades återigen. Konstaterades att det är svårt att hitta identiska som de
vi redan har. Vi kommer att byta ut samfällighetens låda mot en udda och använda den gamla lådan
till utbyte.
Beslut: Christian köper in en ny brevlåda.
§ 6. Blankett - trädnedtagning

Fredrik presenterade ett utkast till ny blankett. Diskussion vidtog som utmynnade i att Fredrik
presenterar nytt förslag vid nästa möte. Detta då det finns behov av att reglera att endast personer
med korrekt behörighet utför arbetet samt även att reglera vad som ska ske med nedtaget träd.
§ 7. Övriga frågor.

Det kom ett förslag från Sten att tillåta förvaring av elmotorer/batterier i bastuns förråd .

Diskussion kring detta utmynnade i att det utrymmet sannolikt var för trångt och dessutom kräver att
man har en bastunyckel. Förslag uppstod sedan om att bygga till bastun med en förrådsdel på
utsidan där man även skulle kunna ha laddningsmöjlighet.
Per fick i uppdrag att utreda vidare hur det skulle kunna se ut och även att utreda kostnadsfrågan.
Per föreslog anskaffande av hjärtstartare som skulle placeras på bastuns väg. Efter diskussion om
utbildningsbehov och kostnader så fick Per i uppdrag att utreda även detta till kommande möte.
§ 8. Nästa möte

Nästa styrelsemöte håll söndag den 10 april, kl.10.00 hos Fredrik Nylén, Abborväggen 3 eftersom
Christian inte kan vara värd som planerats tidigare.
§ 12. Mötet avslutades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Svinsjögård, 2016-02-07
Fredrik Nylén
Ordförande

Hanna Olszewska
protokollförare

