KRYDDANS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Box 5014
611 05 NYKÖPING
WWW.KRYDDNYTT.SE
E-post: kryddan@kryddnytt.se

Ort: Arnö, Nyköping

2013-09-12

Protokoll från styrelsemöte nr. 5, för Kryddans samfällighetsförening.
S:a Katarina kyrka den 27:e augusti 2013 kl. 19.00
Närvarande: Ola Holm, ordf.
Christopher Horn, sekr.
Salah Aljamal, kassör

Göran Johnsson, v Ordf.
Karl-Erik Bodin, ledamot
Göran Terning, suppl.

1. Mötets öppnande
Ola förklarar mötet öppnat 19.05.
2. Godkännande av dagordningen
Samtliga godkänner dagordningen.
3. Föregående protokoll
Samtliga godkänner föregående protokoll.
4. Punkterna 4-7 GA
Förslag är att olika punkter som berör GA ska lyftas in som a,b,c etc. Godkänns av
styrelsen och blir aktuellt med start vid nästa kallelse.
8. Ekonomi
Halvårsbokslutet diskuteras och styrelsen enas om att det ser bra ut och att det inte
sticker ut men att utfall mot budget och ackulmulerat bör tydligare finnas med.
9. Parkering på Mejramvägen samt fiberfrågan (utskick mm)
Ola har påmint Charlie två gånger men det har inte resulterat i något ännu. Styrelsen
enas om att dess förslag fortfarande är bra men även Charlies förslag kommer att tas
upp vid det extra styrelsemötet. Gällande fiberfrågan krävs en fördjupning främst i det
ekonomiska. Bank som Ola varit i kontakt med vill se årsstämmoprotokoll, ekonomisk
situation mm. Ola har gett dom ekonomiska underlaget. Förslaget är att det är 10 år
som gäller avseende lån. Ola poängterar att viljan är att låna upp hela beloppet som
krävs för investering. Kommande underlag/förslag från banken tas upp vid
nästkommande styrelsemöte. Karl-Erik och Ola har tagit fram ett utkast till brev som
ska gå ut till Samfällighetens medlemmar med information och erbjudande om
fiberlösning.
10. Uppföljning av motioner från årsstämman (armaturer, e-post till mäklare och
gatuskyltar)
Christopher ansvarar för både e-post till mäklare och gatuskyltar och Göran berättar
att han kan få tips gällande skyltar av Peter Björnhård som beställer sådant löpande.
Målet är att bli klar med dessa punkter under hösten.
11. Punkter från delområdesansvarig Elisabeth
Gällande potthålen har Ola tittat på det ytterligare en gång och då var även Elisabeth
med. NCC ska komma med offert efter det att Ola och Peter Björnhård diskuterat
med dom. Gällande staket krävs en inventering före och efter snöröjningssäsong som
gjorts tidigare år för att enklare diskutera ersättning av aktuell entreprenör. Garagen
behöver ses över och Christopher har varit i kontakt med INAB för att kunna hitta en
bra lösning. De garage som knappt går att stänga igen prioriteras självklart särskilt.
Värst är det enligt uppgift på Sellerigången. Delområdesansvariga får ansvara för att
entreprenören kan göra en översyn och arbete eftersom det inte finns någon
huvudnyckel. Detta skall tas upp när de olika delområdesansvariga närvarar vid särskilt
styrelsemöte.
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12. Offert på slipers från Bemab.
Ola har fortfarande inte fått någon offert eller hört något.
13. Sandborttagning av Bemab
Blir aktuellt först nästa år.
14. Vattendränkt tomt. Allmänningens avrinning? Nästa steg?
Det är två olika fall. Det ena fallet avser att en husägare påstår att en brunn vid honom
är igensatt och att det inte rinner ner som det ska. Ola och Christopher kollar
möjlighet till spolbil med exempelvis Sita. Det andra fallet avser Mejramvägen 33 och
diskussionen i styrelsen berör bland annat att husägarna där inte dränerade när övriga
husägare på samma gata och sida gjorde det. Göran tror att han har papper på att
husägaren ansvarar i sådant fall för dränering. Han återkommer med mer information i
ärendet om aktuellt papper hittas. Ola och Christopher tar kontakt med en konsult för
att få en opartisk syn på det hela och de åtgärder som krävs betalar husägarna på
Mejramvägen 33 för själva.
15. Hemsidan
Karl-Erik lyfter fram att styrelsen inte verkar ha en postadress enligt hemsidan. Salle
menar dock att det finns en postbox på ICA Arnö. Han tömmer den i framtiden och
lämnar sedan posten till Christopher.
16. Ska Kurab sköta hanteringen av kvartalsavgifterna?
Efter en diskussion avseende var gränsdragningen går vid utebliven inbetalning
bestämmer styrelsen att Salle sköter det. Salle uppdaterar Elisabeth på Kurab gällande
statusen på omsättning av fastighetsägare i Samfälligheten. Delområdesansvariga får
även ansvara för att ha koll på in- och avflytt av medlemmar. Detta kommer att tas
upp när de delområdesansvariga närvarar vid ett framtida styrelsemöte. Styrelsen lyfter
efter det fram prioriteringen att fakturan ska ut en månad före förfallodatum till
skillnad mot hur det fungerar i dagsläget.
17. Skrotbil parkerad vid Anisstigen. Vad göra?
Karl-Erik berättar att ägaren till bilen är efterlyst och att Karl-Erik pratat med polisen
angående fallet. Styrelsen diskuterar att den bör skicka ett rekommenderat brev till
ägaren om bakgrund och att den ska flyttas på inom sju dagar enligt lag efter det att
ägaren mottagtit brevet. Kommunen gör sedan tydligen en bedömning och om bilen
klassas som vrak tar de med den och om den inte klassas som det så tar polisen över
fallet. Christopher ska skriva brevet och använda ett mottagningsbevis.
18. Referat av protokoll på hemsidan?
Styrelsen bestämmer att det ska finnas referat men som genomgått en
sekretesskontroll för att inte utelämna för mycket information. Ola ser över vad som
ska justeras inför referatskrivning vid justering av protokoll. Revisorer ska dessutom
ha protokoll efter styrelsemötena som hittills inte utgått till dom.
19. Övriga frågor
Husägare vill ta ner aspar och på Anisstigen har det diskuterats att det finns mycket
sly. Det förekommer en diskussion där det föreligger frågetecken kring var
gränsdragningen mot kommunens mark är och hur gränsdragningen ser ut. Detta får
kollas upp för att kunna lösa flertalet frågor som berör Samfälligheten. Vägbula på
Mejramvägen tas upp och Christopher menar att den befintliga är undermålig. Övriga
menar att det är kommunen ska lösa sådant men detta får som sagt ses över vad
Samfälligheten ansvarar för och vad kommunen ansvarar för.
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20. Nästa ordinarie styrelsemöte
Salle, Karl-Erik och Ola träffas före nästa styrelsemöte för att gå igenom förslag från
banken gällande lån för fiberlösning. Nästa möte är den 2 oktober klockan 19.00. Då
är tanken att fiberfrågan ska vara mer eller mindre klar att gå vidare med för
presentation för medlemmarna. Dessutom ska styrelsen besluta om när den extra
stämman kommer att hållas. Den 24 oktober är det styrelsemöte med
delområdesansvariga närvarande. Sedan den 9 december kommer styrelsemötet till
stora delar handla om budget.
21. Mötet avslutas klockan 20.45.

Christopher Horn

Ola Holm

Sekreterare

Ordförande
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