
Dona Samfällighetsförening 
716444-3157 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 20200910 

Plats:  Via Zoom på grund av CoVid-19(Corona) 

Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Lars-Inge Carlson, Mats Hagberg, Christer Jönsson 

 

Dagordning 
 

Mötets öppnande 

Gert-Ove förklarar mötet öppnat 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

Genomgång av föregående protokoll 

• Gert-Ove har börjat rensa listan på boende men vi inväntar nya uppdateringar innan den kan 

bli allmän. 

• Fakturan för senaste städningen har kommit. Gert-Ove tycker att det blir väldigt väl städat. 

• Isakssons självriskkrav har det inte inkommit något om. 

• Vårens underhållsdag funkade väldigt bra men till höstens underhållsdag ska mer mackor 

inhandlas. 

• Vissa målningsarbeten kvarstår i garageområde SO inför underhållsdagen. Det har inkommit 

en räkning från Färgbolaget på 2415:- för 10 liter Demidekk Ultimate och 2 penslar. Det är inte 

Christer Jönsson som hämtat ut detta som det står på fakturan. 

• Länsförsäkringar har fått sina pengar. 

Ekonomirapport 

• 734597:- finns det i kassan för tillfället. 

• Nu äntligen kommer det också elektroniska fakturor från Leva. 

 

Rapport från lekplatskommittén 

• Anders Axelsson ska kolla pris för mjuk fallskyddsmatta för lekplatserna. Mats nämner att 

godkänt grus är billigare men vi inväntar tills Axelsson får in en offert och då skickar Gert-Ove 

ut information till styrelsen. 

 



Inför underhållsdagen 26 september 

• Rensa bort alla giftiga fingerborgsblommor. 

• Tänk på att hålla rent framför era hus. 

• SO södra väggen, där behöver gräset hållas efter bättre annars ruttnar panelen. 

• Klippa gräset vid klubbhuset. 

• Skyltar ska sättas upp vid parkeringsplatserna vid uppställningsplatserna. 

• Allt annat som vi brukar ta hand om på hösten får vi passa på att göra på området. 

• Landskapsarkitekten på kommunen är tillfrågad om Donadammen för att ta fram en 

handlingsplan då den växt igen alldeles för mycket.  
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Vid protokollet: ________________ Justeras: ________________  

 Lars-Inge Carlsson                 Gert-Ove Forsberg  

 


