PÅLSTORP SOMMARBY
DAGORDNING STYRELSEMÖTE
2019-06-26
Klubbhuset kl. 18.00-20.00
Närvarande: Agneta, Jonas, Johan, CJ, Anki & Peter
Godkännande av dagordningen.
Uppföljning av förra mötet - sekreterare
Frågor att behandla:
●

Arbetslista till arbetsdagen
- Johan uppdaterar till arbetsdagen

●

Ekomin
- Stuga 17 ansluter sig till kommunala avloppet och faktura skickad.
- Det är många som betalar för jord, grus & singel. Bra xtra till föreningen.
- Förtydligande att de 2000 kr som skall betalas xtra 2019 är öronmärkta för byte av
vattenledningarna i området då vi har problem med de gamla rören. Detta beslöts på årsmötet
men har inte varit tydligt att det är till vattenledningarna. Fakturorna kommer att skickas under juli
månad.

●

Investeringslistan 2019
Styrelsen har gjort en prioritering över vad som behövs göras. Det finns ca 160.000 kr för att
rusta upp området 2019.
1. En ramp till gröna container (trädgårdsavfall) som underlättar när kolonisterna slänger sitt
trädgårdsavfall. Säkerhet är viktigt. Förslag om att bygga en för ca 10.000 kr.
- Belysning i området. Behövs fler offerter för att vi skall kunna ta ett beslut.
- Plank runt om sopstationen (skjuts upp till 2020)
- Nytt förråd. Riva det gamla och köpa en sluten container. Rivningslov behövs. (skjuts upp till
2020)

●

Arbetsgruppen
- Besiktning av trädhöjd och skötsel av trädgårdarna är under process.
- Uppdatera besiktningslistan (Jonas)
- Göra en översiktslista av externa och interna entreprenörer som kan hjälpa med råd eller utföra
olika arbeten såsom trädbeskärning, ogräsbekämpning, bygge osv.

●

Kommunikation med kolonister
- Vi behöver vara transparenta. Ta emot klagomål/önskemål och be om att få återkomma.
- Alla måste ta sitt ansvar att hålla rent och fint på området. Städa av toaletterna efter sig.
- Brev angående åtgärder och ärende har tagits fram och godkänts av styrelsen. 4 olika brev med
information, åtgärdskrav och vite.
- Brev har skickats ut och det behövs göras en översikt.(CJ skapar)

●

Sommarmötet dagordning
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- klar och utskickad
●

Ö vrigt:
- MEX har inte hö rt av sig. Arbetsgruppen mailar och gö r ett mycket bra jobb.
- Frå ga Enighet om de vill dela container fö r trä dgå rdsavfall med oss och dela på kostnaden.
(Jonas)
- Vi behö ver uppdatera kontrakt, ö verlå telse & avtal med rä tt information. (Anki)
- Mö jlighet att delta styrelsemö ten via Skype i fortsä ttningen. (Johan)
- Vi har få tt fö rfrå gan frå n Studiefrä mjande att ha fö relä sningar och workshops. CJ mailar
och bjuder in dem till en visning och samtal.

Mötet avslutas
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