KRYDDANS

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

Ort: Arnö, Nyköping

2013-10-02

Protokoll från styrelsemöte nr. 6, för Kryddans samfällighetsförening.
S:a Katarina kyrka den 2 oktober 2013 kl. 19.00
Närvarande: Ola Holm, ordf.
Christopher Horn, sekr.
Salah Aljamal, kassör

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

1. Mötets öppnande
Ola förklarar mötet öppnat 19.05.
2. Godkännande av dagordningen
Samtliga godkänner dagordningen.
3. Föregående protokoll
Samtliga godkänner föregående protokoll.
4. GA 6
a. Gällande parkeringsfrågan på Mejramvägen enas styrelsen om att förslaget som
framkommit för ett tag sedan där tre dygns parkering gäller ska föreslås på den
extra årsstämman. Parkeringsbolag ska bevaka platserna och om man ska vara
borta längre än tre dygn ska styrelsen kontaktas så att särskilt tillstånd erhålls.
b. Offert har kommit från NCC som antas av styrelsen.
c. Bemab har lämnat offert men Christopher vill prova priset mot en annan
entreprenör och får i uppgift att jämställa offerterna.
d. Securitas och bärgaren kom efter cirka 8-10 dagar efter det att Karl-Erik fått
besked om vad som gäller och tog hand om ”skrotbilen”.
e. Christopher har inte fått någon offert än utan återkommer i frågan.
f. Gäller sly i slänt uppe på Mejramvägen ner mot nedre delen av samma väg där
fastighetsägaren vill att samfälligheten ska ta bort det. Karl-Erik har haft kontakt
med kommunen i frågan och de är inte så intresserade av att ta hand om det men
ska tillsammans med Karl-Erik titta på det inom en snar framtid.
g. Christopher ska ta fram offert på vägbula som påminner om de som finns utanför
Salle. Den ska dock vara större och placeras på Mejramvägen.
h. Ola och Christopher bokar en dag inom kort för översyn av brunnar för att sedan
beställa jobb av ex Sita eller Nyköpings kommun avseende sugbil eller spolbil.
5. GA 7
Inga nyheter eller något att diskutera.
6. GA 9
Karl-Erik, Salle och Ola har tagit fram ett infoblad som styrelsen läser igenom och
börjar diskutera men efter ett tag enas styrelsen om att detta skall skickas ut under
veckan till styrelsemedlemmarna så att man kan läsa, kommentera och skriva mer
fokuserat och effektivt. En ränteindikation från Handelsbanken visar på bra ränta
med en procents lägre ränta än föregående indikation. Salle och Ola kommer även att
kolla med Sparbanken eftersom samfälligheten redan har de som bank.
Extrastämman bestäms till den 14 november klockan 19.00 i Sankta Katarina kyrka.
Information om detta måste senast gå ut till medlemmarna den 31 oktober. Det förs
diskussioner huruvida Gästabudsstaden ska vara med och styrelsen enas om att om så
är fallet ska de endast tala om och svara på de tekniska detaljerna och överlåta
ekonomin åt styrelsen. Styrelsen enas om att det är väldigt viktigt att få med så många
som möjligt till denna extrastämma.
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7. GA 10
Sellerigången prioriteras vid översyn av garagen och informationen om tidpunkt
förmedlas från Christopher via delområdesansvarig Elisabeth. INAB är sedan tidigare
kontaktade och Christopher tar upp den kontakten igen.
8. Ekonomi
Inga nyheter eller diskussionsämnen för tillfället.
9. Uppföljning av motioner från årsstämman (armaturer och e-post till mäklare)
Christopher ansvarar för dessa punkter och har de senaste veckan haft bra kontakt
med mäklare från Svensk Fastighetsförmedling angående en inflytt på Sellerigången
15.
10. Vattendränkt tomt på Mejramvägen 33.
Christopher har haft en entreprenör/konsult och tittat på statusen gällande avrinning
på Mejramvägen 33 i början av veckan. Det kommer en del vatten från allmänningen
men dräneringen är undermålig och bör göras om. Detta kan entreprenören göra för
5000 -6000 kr. Detta ska vidareförmedlas till fastighetsägaren då det är denne som får
stå för denna kostnaden. Styrelsen är enig om att den gjort det som krävs i fallet.
11. Övriga frågor
Salle berättar om en armatur som inte fungerar vid hans bostad som trots flertalet
undersökningar inte fungerar som den ska. Den kostar cirka 4000 – 5000 kr och
styrelsen bestämmer att det ska beställas en ny.
12. Nästa ordinarie styrelsemöte
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 20.15.

Christopher Horn

Ola Holm

Sekreterare

Ordförande
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