Lundbjörkens Fäbodlags
Samfällighetsförening
Närvarande:
Anders Eriksson
Daniel Soors
Stig Sjöns
Jörgen Gröhn
Ingrid Liss
Kerstin Eriksson
Caroline Lindberg

Protokoll 22-07-13

Smtr.3

§1
Anders öppnade mötet
§2
Genomgång/godkännande av föregående protokoll.
§3
3.1
Vägfrågor
Stig rapporterar vad som gäller om väghyvling framöver.Sven-Ingvar är
tillfrågad och Stig inväntar svar från honom.
§4
Vatten&avlopp
Inga ärenden.
§5
Brevlådor
Styrelsen uppmanar alla som har gjort adress-ändring till Lundbjörken och
som har egen postlåda att även titta i den gemensamma postlådan då det
ofta ligger brev även där.
§6
Båthus
Styrelsen beslutar att ett dokument gällande byggregler bör finnas när det
gäller nybyggnad/ombyggnad av båthus.
Anders och Stig sammanställer ett dokument som lätt går att komma åt när
man går i byggtankar.
§7
Arbetskommiteèr
Listan på kommiteèrna ska uppdateras.Caroline fixar.
§8
Övriga ärenden
8.1
Förråd
Styrelsen beslutar att bygg-kommiteèn tillfrågas att ta fram en ritning på ett
förråd.Förslaget läggs fram på det extra-insatta årsmötet.
8.2
Det extra årsmötet och arbetsdagen planeras till den 17/9-22.
Mer information kommer.
8.3
Avverkning
Efter att några i styrelsen varit och tittat på ev avverkning på Vasaberget
och Flenvägen så beslutar styrelsen att avverkning ska ske.
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8.4
Tippen
-Kerstin rapporterar att sista flisningen inbringade 12.356:-.
-Styrelsen föreslår att riset som läggs på tippen bör läggas på ett lämpligare
ställe.När vi nu börjar fylla på med ris igen så är det sista gången på tippen.
Styrelsen kommer att ta fram en ny plats som är lämpligare.
-Skyltar skulle varit uppsatta för länge sedan på tippen gällande var/vad man
får slänga,det är dock inte så lätt att få till.
Styrelsen beslutar att en kontakt ta`s med ägare av marken för att
gemensamt ta fram ett förslag.Ingrid och Caroline kontaktar Storåkers.
8.5
Vassröjning
Styrelsen beslutar att vassen bör grävas bort.En ansökan ska då först skickas
in till Länsstyrelsen.
Anders kontaktar strandkommiteèn och frågar om dom kan skicka in en
ansökan.
8.6
Komidsommar
Kerstin rapporterar siffror från komidsommar.
Intäkter 7800:Utgifter 4315:8.7
Styrelsen uppmanar alla hundägare att ha sina hundar kopplade för allas
trevnad.
8.8
Daniel rapporterar att Anticimex varit och besiktat hjärtstartaren.
§9
Nästa möte planeras till den 11/8-22 kl.18 hos Daniel på Sjöstigen 8 i
Lundbjörken.
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