Dona Samfällighetsförening
716444-3157

Protokoll fört vid styrelsemöte 20201122 17:00
Plats:

Via Zoom på grund av Covid-19

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

Dagordning
Mötets öppnande
Gert-Ove hälsar alla välkomna.

Godkännande av dagordning
Godkänns

Genomgång av föregående protokoll
Boendelistan är uppdaterad och kommer att delas upp efter årsmötet i samband med att årsavgiften
delas ut.
Färgen som hade hämtats ut på Färgbolaget var faktiskt uthämtad av Christer Jönsson.
Anders Axelsson har fått en offert nu, men Gert-Ove har tyvärr inte fått den till sig ännu. Den lät dyr i
alla fall. Vi ber Axelsson utreda andra alternativ såsom ”EU-sand”.
Batteriet är äntligen fixat till den elektriska gräsklipparen så nu ska man kunna klippa bakom
klubbhuset.
Stefan Nohlblad har börjat göra iordning de nya parkeringsplatserna. När grusjobbet är gjort kommer
Lennart Andersson att sätta upp skyltarna. Det står en släpkärra parkerad på en del av de nya
parkeringarna. Mats pratar med ägaren om att flytta den.
Kommunen har rensat runt dammen.

Ekonomirapport
Saldot är c:a 714000:- inklusive pengarna på Collector.
Tömningen av komposten blev 7200:-.

Uppföljning efter städdagen
Det gjordes vad vi kunde trots Covid19. Målningen garage SO är kvar.
Vi får se hur det går med vårens städdag 2021. Vi hoppas på massvaccinering.

Laddning av elbilar
Frågan blir mer och mer aktuell. Vi har fått in ett antal offerter för att skapa laddmöjlighet på några
parkeringsplatser. Detta för att kostnaden för att uppgradera elen i garagen blir alltför kostsam.
Vi tar fram 2 förslag att presentera på årsmötet. Cirka 200000:- i investering och sedan kan man få
tillbaka 50% från Naturvårdsverket.

Övriga frågor
Lars-Inge tar kontakt med Mikaels Grävtjänst angående snöröjning.
Det är lite mörkt mellan vissa hus på området. Eftersom det är fastighetsägarna som står för
belysningen mellan husen så bör man tänka på detta.

Lars Lindebäck tar upp problemet med parkeringsplatserna. Alla utnyttjar inte sina garage eller
carports vilket gör att antalet lediga parkeringsplatser utomhus är väldigt begränsat. Lars tycker att en
elektronisk bom skulle kunna vara en lösning. Han får i uppdrag att kolla vad det skulle kunna kosta.

Nästa styrelsemöte
24/1 2021 klockan 17:00

Vid protokollet: ___________________
Lars-Inge Carlsson

Justeras: _____________________
Gert-Ove Forsberg

