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PROTOKOLL

Sommarmöte 2012-07-21 i föreningslokalen

Ordföranden (Per F) hälsade alla välkomna, ca 40 st.
Kassören (Per Å) talade om att alla utom en betalat sitt arrende, att el- och
vattenkostnader rullar på som beräknat.
Föreningen har 100 000:- i kapital.
Thomas L förde diskussion om våra dåliga vägar, att det dammar och att
hastigheten är för hög vid bilkörning.
”Anläggarna” har gett kostnadsförslag för asfalt på Floravägen, från infarten
fram till Granvägen med två ingående gupp och förbättringsarbete på Aspoch Syrenvägen. Kostnaden skulle bli >60 000 kr+moms för Floravägen och
detsamma för Asp- och Syrenvägen.
En annan firma har gett kostnadsförslag på asfaltering av Floravägen, vilket
endast är ca hälften av ovanstående summa. Ytterligare en firma skall tillfrågas.
Kommunen skall informeras och tillfrågas om ekonomisk hjälp.
Beslut fattas på kommande årsmöte.
Ett kvartersförslag presenterades.
En - två representanter i varje kvarter sammanställer vad som behöver göras
i kvarteret. Styrelsen och representanterna diskuterar vad som skall göras på
städdagar eller annan tid på året.
Mötesdeltagarna ombads att skriva ner sina E-postadresser eller att sådan
saknas.
Fläktarna i duscharna har bytts ut, därmed behöver lyset inte vara tänt hela
tiden.
De nya vindskydden på dansbanan är numrerade, så att varje skydd har sin
givna plats.
Gräsklipparen är renoverad och trimmer inköpt. Tobias från högskolan klipper
gräset i sommar.
Endast de äldre borden (3 st) och stolarna (25 st) är till utlåning utanför
dansbanan.
Mer belysning på dansbanan önskas liksom ommålning av dusch- och
toalettdörrar samt att en toalettstol behöver skruvas fast.
Släpet på parkeringen omnämndes. Det har stått där hela sommaren.
Markering av platser på parkeringen föreslogs.
Parkeringar utanför området bör användas.
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Stolpen på parkeringen byts ut mot buske.
Det var bra uppslutning till midsommarfesten, men kalabalik utbröt vid
lottförsäljningen. Festkommittén har sagt upp sig och kommer inte att ordna
med sommarfesten. Någon annan får gärna åta sig sommarfesten, knytkalas
föreslogs.
Sophanteringen fungerar, dock inte utan stora stenar på locken.
En toalettnyckel har blivit kvarglömd i dörren och är nu borta. Nyckeln tillhör
Birgitta och Kurre på Ligustervägen.

Mötet avslutades med kaffe.
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