Lundbjörkens fäbodlags
samfällighetsförening

PROTOKOLL
2019-09-28

STYRELSEN
Närvarande ledamöter
Sammanträdets plats och tid
Anders Eriksson
Hos Inger i Lundbjörken
Kerstin Eriksson
Klockan 10.00-12.00
Jan Lannebjer
Stig Sjöns
Justerare
Inger Carlsson
Ordförande
§1
Anders Eriksson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2
Protokoll av den 2019-08-17 gicks igenom och godkändes.
§3
Stig rapporterade att dikesklippning och diket vid Arholsgattu är klart förutom en liten
sträcka i början på Arholsgattu.
Kerstin rapporterade att hon begärt ersättning för Mystgattu från kommunen men fått
avslag.
Stig rapporterade att en trumma lagts ner hos Sofi Nerman vilken Kerstin debiterar när
fakturor inkommit.

Sid nr 1(2)
Smtr nr
7-2019

Öppnande
Föregående
protokoll
Vägunderhåll

Styrelsen beslutade
att uppdra till Stig att se till att stenar tas bort i Branta backen i samband med att
stenarna flyttas från Vasabäcken till norra badplatsen
att uppdra till Anders att svara på Rolfs mail att vi beslutat att inte salta vägarna
§4
Anders rapporterade att han inte fått något svar än på det bud han lämnat till Karl-Göran Förråd
Smångs för att få tillgång till hans lada/or att ha som förråd.
§5
Styrelsen beslutade
att uppdra till Inger att besvara fakturakravet

Fakturakrav

§6
Styrelsen beslutade
att uppdra till Anders att be byggkommittén taka halvstockarna vid majstångsplatsen.

Bygg-kommit
tén

§7
Brunnskommittén har fått ett bra resultat från vattenprovet från Vasakällan som också
publicerats på hemsidan. Brönnåkersbrunnen håller på att iordningsställas.

Brunns-komm
ittén

Styrelsen beslutade
att avvakta beslut om att iordningsställa Arholskällan tills Brönnåkersbrunnen fungerar
att uppdra till Janne att ta reda på om det finns servitut/nyttjanderätter på Vasakällan
§8
Nästan 40 personer samlades vid majstången på lördagsmorgonen. Bryggan togs upp,
Arbetsdagen
Brönnåkersbrunnen iordningsställdes och mycket sly och små träd togs bort. Det återstår
dock en hel del sly till nästa gång. Önskemål om att tidigarelägga arbetsdagen två veckor
pga av att fler är i fäboden och höststänger då samt att vädret brukar vara lite mildare.
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Styrelsen beslutade
att ta upp önskemålet att tidigarelägga arbetsdagen i september på årsmötet
§9
Kerstin rapporterade att hon fakturerat 5 markägare för virkesavverkning och att 3 har
betalat.
§ 10
Inger rapporterade att hon tillsammans med Irene Alm, Peo Hanses och Leif Carlsson
bildat en grupp för att ta reda på mer om Lundbjörkens historia. Alla fastighetsägare
uppmanas att skriva ner vad de vet om sin fastighet eller berätta för någon i gruppen.
Målet är att fotografera befintliga fastigheter och berätta deras historia samt ta reda på
tidigare bebyggelse, dess ägare och verksamhet. Intresserade som vill vara med i
forskningsgruppen kan ta kontakt med Irene eller Inger.

Ekonomi

Byforskning

Styrelsen beslutade
att godkänna byforskningsgruppen och att de får använda föreningens hemsida samt
starta en egen mailadress
§ 11
Nästa möte blir den 18 januari 2020.

Nästa möte

§ 12
Anders Eriksson tackade de närvarande för intresset och avslutade mötet.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras:

Inger Carlsson

Anders Eriksson

