Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening E.S.S

Mötesprotokoll:

Styrelsemöte 5

Datum:

2015-01-26

Plats:

Arne Skog, Kyrkfjärdsvägen 8

Närvarande:

Arne Skog, ordförande
Mats Yman, vägmästare, vice ordförande
Torgny Karlsson, vattenansvarig
Mikael Palm, sekreterare
Signelill Björk, ledamot
Björn Wilson, suppleant

§1:

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2:

Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes

§3:

Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll godkändes.

§4:

Väg
Offerter på ny beläggning av Allévägen har inkommit:
Indränkt makadam (IM): 225 tkr ink moms. Hållbarhet 20 år.
Massaasfalt: 570 tkr ink moms. Hållbarhet 50 år.
Bidrag om 90 tkr kan erhållas från Trafikverket och 20 tkr via statsbidrag.
Vinterväghållningen upphandlad med Norrby Gård, Munsö och har hittills
fungerat utan anmärkning. MY har begärt och fått löpande rapport om antal
timmar och sandmängd som gått åt.
Inventering och vid behov byte av gatubelysningsarmaturer till LED-typ har
genomförts till en kostnad av 30 tkr.
Ringblomman har justerats där bredbandsschaktning orsakat markskador samt
att dagvattenledning som ej kulveterats i tillräcklig längd kompletterats.
Manhålsbetäckningar på Ringblomman har justerats i nivå med vägytan.

Styrelsen beslutade att:
-Beläggning med massaasfalt på Allévägen föreslås till årsmötet.
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§5:

Vatten
Inga spörsmål att ta upp.

§6:

Fogdeområden
Tilltänkt arbetslag för renovering av bryggan vid Remsan har inte gått att få till.
De vid årsmötet 2015 avsatta 100 tkr för renoveringen kommer i nuläget inte att
räcka till.
P-platsen vid Stranden har blivit rensad från asfaltspill och terrasserats med
överskottssand från föregående års vinterväghållning.
Sandfickan på Kyrkfjärdsvägen har städats upp.
Betongfundament har utplacerats på gångvägen mellan Stranden och båtklubben
för att försvåra båtstölder.
Planering av lekplatsen kommer att ske i februari 2016
Styrelsen beslutade att:
- AS efterfrågar offert från Ekerö Rederi för 1: renovering av bryggan på remsan
2: Rivning och bortforsling av densamma.

§7

Inträde av ny fastighet (Asknäs 1:80)
Ägaren av ovanstående fastighet har meddelat att han önskar vid delning av
tomt erhålla fullt andelsskap (2 väg, 1 vatten) på denna och undrar om styrelsen
har något att tillägga.
Styrelsen beslutade att:
-Tilldela ovanstående fastighetsägare en anslutningsavgift för sommarvatten
fram till tomtgränsen på 2500 kr.

§8

Förslag till årsredovisning 2016
Genomgång av verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen beslutade att:
-Föredragen verksamhetsberättelse för 2015 framläggs för revisorerna.
-MP går igenom beslut på motion från förra årsmötesprotokollet samtidigt som
MY hör med Ali som lämnade motion till årsmötet 2015 om hans uppfattning
om beslutet genomförts tillfredställande.
-PS uppdaterar fogdelistan.

§9

Förslag till budget 2016
Genomgång av föreslagen budget
Förslag om höjning av ersättning till ordförande och vägmästare med 1000 kr
Styrelsen beslutade att:
-Föreslagen höjning av ersättning till ordförande och vägmästare bordläggs till
nästa möte.
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§10

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§11

Avslutning
Nästa möte blir 23 februari 2016
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Mikael Palm

Arne Skog
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