
Väländans samfällighetsförening    

  

Protokoll nr 2 Styrelsemöte den 21 April 2020 

 

Närvarande:  Susanne Henne, Håkan Niklasson, Erik Bildsten, Carina Holmstedter   

                        Richard von Reschreiter och Annika Söderberg. 

Frånvarande: Agnetha Larsson. 

                          

        1. Mötet öppnat 

                Mötets ordförande Erik Bildsten förklarar mötet öppnat. 

                Mötet hölls hos Carina Holmstedter Väländabacken 23. 

    

            2. Föregående mötesprotokoll 

                Föregående mötesprotokoll lästes upp 

 

            3. Kassarapport 

                PG: 17862,36:- 

                BG: 228508,40:- 

                Faktura från Lilja för sandning 6000:- 

                

         4. Utförda åtgärder                                                                                                                           

                .Städdag där 17 fastigheter deltog. 

                -inför städdagen fälldes ett antal träd som togs hand om på städdagen. 

                  En flismaskin hyrdes in och allt ris flisades för att sedan användas som material på våra  

                  Gångvägar.  

                  25 meter markduk och flis lades ut på en sträcka på gångvägen vid ängen. 

                 -Ytterligare ett antal träd togs ner på städdagen. 

               . Vägen har sladdats 1 ggr. 

               . Material har lagts ut på delar av vägarna. 

               . Potthål i vägen fyllda. 

               . Asfaltsbacken sopad. 



               

                  

                 

          5. Planerade åtgärder 

          . Dika där behov finnes. 

          . Skylt och trafik skall byta ut och komplettera våra trafikskyltar i området. 

          . LBC kommer ut och saltar. 

          . Styrelsen beslutade att ta bort 2st broar vid ängen och ersätta med vägtrumma i samband 

            med dikningsjobbet. Detta för att möjliggöra gräsklippning och snöröjning bortanför  

            broarna.  

    

        6. Inköp 

           . Markörsparyfärg. 

                    

          7. Ingående skrivelse 

              Utskick ifrån Nordea om ändringar i internetbanken. 

                

            8. Utgående skrivelser 

               . Ett brev skall sammanställas till våra medlemmar om att träd med orange markering  

                 Får frivilligt sågas ner om man är i behov utav ved. Riset läggs i lättåtkomliga högar så 

                 Att vi kan flisa ner det vid kommande städdagar när vi återigen bestämmer oss för att   

                 Hyra in flismaskinen.   

                 

             9. Övriga frågor 

                 Inga. 

               

          10. Nästa möte 

                Tisdag 26 maj 18.30 på festplatsen om väder tillåter.  

           

           11. Mötet avslutat 

                 Ordförande Erik Bildsten förklarar mötet avslutat. 



 

      

 

 Vid protokollet                                                             Justeras 

 

---------------------------------------------------                      ---------------------------------------------------- 

   Carina Holmstedter                                                     Erik Bildsten  

       

 

 

 

 

 

 

 

 


