Pålstorps Sommarby
Sommarmöte 2016
Söndagen den 12 juni
Tid: ca 12.30 (efter pliktarbetet)
Plats: Pålstorp Sommarby klubbstuga

Protokoll
1. Mötets öppnande
2. En tyst minut för Bosse i stuga 1.
3. Sommarmötets stadgeenliga godkändes
4. Dagordningen godkändes
5. Val av två justeringsmän samt rösträknare för mötet: Gunnar

Sjöholm och Kjell Remstam
6. Information från styrelsen
 VA frågan: mötet med Skanska och MEX hölls på Pålstorp

sommarby. Skanska sänkte fakturan med 55.000 kr. MEX
betalar merkostnaden och arrendet höjs med 30 öre/kvdm.
Föreningen godkände detta.
 En vattenläcka på grund av en huvudledning läckte.

Lagades dagen efter för 10.000 kr.
 Bygglov och ritningar: varje stugägare måste kontakta

stadskontoret för att få ansökningsblanketter och för att få
godkänt bygglov. Det är stadskontoret som godkänner
bygglov. Ritning visas till styrelsen och skickas tillbaka till
Stadskontoret. Godkända bygglov visas för styrelsen.
Äldre bygglov som godkänts av föreningen, då det låg på
föreningen att godkännas, kvarstår. Läs mer på
föreningens stadgar.
 Container: Vi måste bli bättre på att sortera innan vi

slänger i containern. Den töms inte om det ligger fel skräp
i. Får inte slängas jord eller sten. Parkeringen är inte en
avstjälpningsplats. Vi måste hjälpas åt.
 Tidlås: inget nytt från kommunen.
 Inkoppling av duscharna: gräva ner rören. Arbetslista för

att hjälpa till finns i Klubbstugan.
 Nyckelavgiften höjs från 250 kr till 300 kr.

7. Övriga frågor


Midsommarfest: Hålls torsdagen innan midsommar. Klä
stången och korvgrillning.



Sommarfest: Inget intresse i föreningen att hålla.



50 års Jubileumsfirande: inget intresse i föreningen att
hålla i år. Skjuter upp det till 2017 pga oenighet om vilket år
som gäller. Förslag om en arbetsgrupp som planerar och
genomför ett jubileumsfirande las fram. Styrelsen tar en
diskussion.



Vattning med slang är ej tillåtet mellan kl. 9-16. Skylt skall
sättas upp på grinden.



Allmänna ordningen: hjälpas åt att hålla den fint i vårt
område.



Grön container står hela sommaren. Står gratis men
tömningskostnad. Ej sopsäckar, jord och stenar. Endast
grönt.



Stugförsäljning: en diskussion om vilka regler som gäller
vid stugförsäljning uppkom. Styrelsemedlemmar får aldrig
lägga personliga värderingar vid försäljning av stugor.
Styrelsen skall godkänna alla nya föreningsmedlemmar.
Medlemsavgift skall betalas i samband med
kontraktsskrivning. Styrelseordförande skall alltid närvara
vid kontraktsskrivning. Styrelsen ser över stadgarna.



Avfall: matavfallspåsar ingår inte mer utan varje stugägare
måste ordna påsar själva.



Respektera skyltarna på området. Ingen bilkörning på
området efter 20.00.

8. Mötet avslutades

