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Protokoll styrelsemöte 2019-11-26 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 26/11 2019 kl. 19.00 hos Ove O. 

Närvarande  

Lars-Erik Söderström  
Ove Olofsson  
Monica Körner 
Ove Sandström 

§ 1 Mötets öppnande  
Lars-Erik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Mötessekreterare  
Ordinarie sekreterare är frånvarande så det beslutas att Monica Körner för protokoll under mötet. 

§ 3 Justerare: Ordförande jämte vice ordförande 

§ 4 Föregående mötesprotokoll; styrelsemöte 20190924 
Föregående protokoll gicks igenom utan synpunkter. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

Medlemsintäkterna uppgår till 16 200 SEK, avgift har inkommit från 67 fastighetsägare. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 62 072 SEK.  

- Kommande fakturor 
Kommande fakturor från Z-signaler inväntas samt fikabrödet till årsmötet 250,- sek ca. 

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister  

Alla reparationer är beställda totalt 37 st åtgärder (alla lampor är bytta och i några fall är hela 
armaturerna utbytta). Nedkörda stolpen är bortfraktad i väntan på ny stolpe samt staglinor för 
stolpen vid skoterspåret är inte åtgärdade ännu. Ove O ringer och stöter på. 

§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Denna punkt skjuts upp till nästa möte då Mia inte var närvarande. 
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§ 9 Övriga frågor  

- Karta över brevlådor. 
Ove har påbörjat ett försök att få till detta men det är inte färdigställt ännu. Presenteras vid nästa 
möte.  

- Beställa rep av Z-signal i god tid. 
Då det visat sig att det är svårt under senhösten att få reparation utförd beslutas att vi under nästa 
år skall vara mycket tidigare ute med beställning av underhåll på våra ljuspunkter. Då är det 
troligare att vi får åtgärder utförda i rimlig tid.  

- Utvecklingsplan Brunflo. 
Nästa möte som kommunen inbjuder till i detta ärende kommer att ske den 20/1 2020. Där 
kommer då att presenteras vilka åtgärder man planerar att utföra. Ove O planerar att närvara även 
denna gång för att bevaka om det finns några åtgärder avseende exempelvis gång- och cykelvägar 
som kan beröra oss. 

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 11/2 kl 19 hos Ove S.  

§ 11 Mötets avslutande  
 Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.   
 
 
 

_________________________  _________________________  

Vid protokollet Monica Körner  Justerare Lars-Erik Söderström 

_________________________   

Justerare Ove Olofsson  
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