
Väländans samfällighetsförening    

  

Protokoll nr 5 ,  Styrelsemöte den 29 September 2020 

 

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

                       Och Annika Söderberg som går in som ordinarie. 

Frånvarande: Richard von Reschreiter och 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: 70000.72:- 

                BG: 228508,40:- 

                2st fakturor från Beijer byggmaterial 2276:- och 1707:- 

                1st faktura från Tungelsta grävtjänst 13043:- 

                

         4. Utförda åtgärder                                                                                                                           

                . Sladdat vägen 

               . Lagt ut fiberduk och grus på gångvägen vid ängen. 

               

          5. Planerade åtgärder 

          . Anlitar SGE för att med skylift röja grenar som hänger över vägen . 

          . Byta ut den dåliga bron vid ängen mot Väländarundan mot den borttagna vid Väländarundan. 

          . Bredda 2st broar för att komma fram o klippa gräs och snöröja . 

          . Anlita TM mark & miljö för att klippa våra diken. Kostnad: ca 850:-/timme. 

            Styrelsen röstade ang. detta och Ja-sidan vann ,5 röster av 5 möjliga. 



      . Städdag 10/10 

      -Klippa större sly i dikena som inte TM mark & miljös aggregat klara av, inför klippningen av  

       dikena. 

      -Lägga ut fliset, från förra städdagen, på gångvägen mellan ängen och Väländarundan där en  

       Bro är utbytt mot ett vägtrumma/makrör. Ovanpå fliset ska sedan fiberduk och grus lägga ut. 

       . Be Blomman om att med sin grävmaskin laga grusdiket uppe på backkrönet som orsakats  

        av regnvatten. Samt skrapa bort eventuella kanter längs vägen så att vattnet tar vägen ner i diket 

       . Byta ut dem Sandlådor i backen som är trasiga och tomma mot nya. 

        

           

    

        6. Inköp 

           . Korv och dryck till städdagen. 

                    

          7. Ingående skrivelse 

              Meddelande från Väländarundan 28 om att dem senarelägger transporten utav ett  

              Attefallshus till fastigheten, p.g.a. blöta och sköra vägar i vårt område. 

                

            8. Utgående skrivelser 

               . Information om städdagen skall skickas ut. 

                 

             9. Övriga frågor 

                Styrelsen önskar att alla medlemmar anmälde en e-mail-adress för styrelsen att skicka  

               Information till. 

               

          10. Nästa möte 

                Torsdag 22 Oktober 18.30 hos Annika Söderberg på Väländabacken 16.  

           

           11. Mötet avslutat 

                 Ordförande Erik Bildsten förklarar mötet avslutat. 

 



      

 

 Vid protokollet                                                             Justeras 

 

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

   Carina Holmstedter                                                     Erik Bildsten  

       

 

 

 

 


