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Styrelsemöte 2020-05-09 
 
 
Närvarande: Stefan Horn Ordförande 
  Patrik Andersson Ledamot  
  Fredrik Berinder Ledamot  
  Gösta Palm    Suppleant 
  
Ej närvarande:  Mikael Christenson V. ordförande  
  Lotta Pedersen Suppleant 
   
 

1. Mötets öppnande. 
Stefan öppnade mötet 

 

2. Val av sekreterare för mötet. 
Till sekreterare för mötet valdes Fredrik. 

 

3. Val av justeringspersoner 
Till justeringspersoner valdes Stefan och Gösta. 

 

4. Fastställande av föredragningslista 
Fastställes utan tillägg. 

 

5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll fastställes. 

 

6. Föreningens ekonomi 
Alla kostnader har sammanställts fram till den 30 april och skall nu lämnas för bokföring. 

En oförutsedd utgift på ca 7000 kr för filmning av rör men det kompenseras av minskade 

kostnader för vägunderhåll under vintern. 

Samtliga fakturor från Ellevio och Vattenfall har kommit in för nedgrävning av luftled-

ningar. 

Samtliga årsavgifter är betalda. 

 

7. Föreningens Hemsida och mail-lista 
Medlemsregistret är uppdaterat och publicerad på hemsidan. Återstår att styra om ordina-

rie webbadress till den nya hemsidan och att ta bort reklamen som visas. 

Styrelsen tackar särskilt Patrik som har lagt ned tid och energi på den nya hemsidan! 
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8. Budget 2020/2021 
Ytterligare belysning med solcellsdrivna LED-stolpar 

Eventuell komplettering kostar ca 10 000:- per lampa men vi skall ta in offert innan even-

tuella beslut kan tas. 

 

Renovering av taket till pumphuset 

Avsikten är att sätta upp ett plåttak för att ersätta befintligt tak som behöver renoveras. 

 

Reparation av belysningen längst in på Slånbärsvägen 

Stolpe som är i dåligt skick samt trasig lampa behöver åtgärdas. 

 

Reparation av ytskikt på vägen 

Styrelsen ser till att vi får in en offert på förbättring av ytskikten. 

9. Eldningsgrupp och väg & vattengrupp 
Eldningsgruppen tar fram förslag på utrustning och budget för detta för att inhandla 

slangar mm.  

10. Uppföljning av aktivitetslistan samt hantering av motioner 
från medlemmarna 

11. Övriga frågor 
Instruktion är uppsatt i pumphuset för att underlätta vid problem. 

 

Dagavrinning 

Styrelsen har för avsikt att kontakta förening REV (Riksförbundet för enskilda vägar) för 

vägledning i frågan om dagavrinning av vatten och ansvarsfördelningen mellan fastig-

hetsägare och föreningen samt mellan närliggande fastighetsägare. 

12. Nästa möte 
Styrelsen återkommer om tid för nästa styrelsemöte och årsstämma givet situationen med 

pandemin i samhället.  
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13. Avslutning 
Stefan avslutar mötet 

 

 

 

Källdalen den 9 maj 2020   

 

Godkännes: 

 

 

    _________________________ 

Stefan Horn, ordförande vid mötet                             Gösta Palm, kassör 

     

 


