Lundbjörkens fäbodlags
Samfällighetsförening.

Protokoll 2022-02-05

Smtr:
5-2022

Närvarande.
Anders Eriksson
Stig Sjöns
Kerstin Eriksson
Daniel Soors
Jörgen Gröhn
Ingrid Liss
Caroline Lindberg
§1
Anders öppnade mötet.
§2
Genomgång/Godkännande av föregående protokoll.
§3
Vägfrågor:
3.1
Jörgen meddelar att han har haft kontakt med kommunen angående
Uppsättning av vägbom vid infarten till Lupingattu.Det är inte tillåtet att
sätta upp någon.Dock får skyltar med anvisningar sättas upp.
3.2
Styrelsen beslutar att ta in en icke bindande offert om saltning på vägarna.
Det råder dock delade meningar bland fastighetsägarna om detta.
Jörgen ansvarar för att en offert kommer in.
3.3
Jörgen meddelar att han har gått en kurs om väghållning och fått mycket bra
Information om exempelvis ansökan om bidrag från
trafikverket/kommunen/länsstyrelsen vid större vägprojekt.
3.4
Styrelsen beslutar att ta in en offert på arbete som behöver utföras på
Täppgattu.Bl a nedläggning av duk.Jörgen och Stig ansvarar för att en offert
kommer in.
3.5
Styrelsen beslutar att lägga ut på vår Fb-sida om vad som gäller vid
plantering av buskar/träd vid tomtgräns/väg.Daniel ansvarar.
§4
Brevlådor:
Kerstin meddelar att det finns en postlåda ledig.Intresse-anmälan läggs ut på
vår Fb-sida.
§5
Båthusärenden:
Styrelsen beslutar att tilldela fastighetsägare Dovina Kumza båtplats nr I 17
(Vasabäcken) för nybyggnad av båthus.
§6
Förråd ---------§7
Vatten/Avlopp-----
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§8
Arbetsdag:
Arbetsdag och årsmöte är planerat till den 7/5-22.
Mer information kommer.
§9
Övriga frågor:
9.1
Styrelsen beslutar att köpa in en informationstavla med stängd lucka på där
information från styrelsen kan sättas in.Caroline ansvarar.
9.2
Jörgen ansvarar för att material till skyltar vid tippen köps in.
9.3
Mer information bör finnas på vår hemsida såsom bg-nr,info om Minnesfond
efter önskemål från några fastighetsägare.Daniel ansvarar.
9.4
Trädfällning:
Träd som inte står på egen tomt får ej tas ner utan tillåtelse från styrelsen.
Träd som står på strandskyddad mark får ej heller tas ned.
Vid tillåtelse att ta ner träd utanför tomtgräns betalas 100:-/träd till
Lundbjörkens samfälllighet.Bortforsling/städning efter trädfällning ansvarar
man själv för.
§10
Nästa möte blir den 12/3-22 kl. 10 hos Caroline på Björkgattu 4 i
Lundbjörken.
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