Björklidens Villaägarförening i Kallhäll

Björklidens Villaägarförening i Kallhäll

Protokoll styrelsemöte nr 4, 2014-09-09
Plats:

Alprosvägen 27

Tid:

20:00 till 21:00

Närvarande:

Sofia Paulin Fahlström
Annie Bava
Helena Morein
Nicklas Haglund
Mattias Eriksson

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänndes.
3. Val av sekreterare
Som sekreterare för mötet valdes: Sofia Paulin Fahlström
4. Kassören rapporterar
1. Föreningens ekonomi den: 2014-09-09
Föreningen har god ekonomi.
2. Antal medlemmar den: 2014-09-09
137 st av 209 villor
3. Ekonomiska status den: 2014-09-09
56 509,22 kr
5. Information till medlemmarna
Styrelsen har tidigare givit Fia och Helena i uppdrag att:
1. Uppdatera info på vår hemsida och FB när det till styrelsen framkommer något
som bedöms vara av allmänt intresse.
2. Säkerställa att skylten ställs ut på bodaängsvägen en vecka före inplanerade
aktiviteter.
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6. ”Trottoarfrågans” status
Annie fick fortsatt i uppdrag att kontaktar Peter Junker, som inkommit med förslaget,
för att se om han önskar att vara delaktig i att driva frågan vidare.
Annie har upprättat en kontakt med kommunen och ställt frågor angående trottoar,
skyltar och badplatsen. Styrelsen inväntar svar och Annie ringer och påminner.
Det finns planer på en busslinje genom Björkliden i samband med byggandet av nya
bostäder vid Molnsättra. Om detta blir aktuellt kommer det att anläggas trottoar i
området.
Då tidsplanen för detta är okänd så är styrelsens förslag på lösning en heldragen
linje. Detta för att visa var de gående har företräde men ej påverka sophämtning och
snöröjning.
Styrelsen tar reda på vad kommunen har för åsikter i frågan. (Annie).
Om komunnen är positiva till detta undersöker styrelsen kostnaden för heldragen linje
på Bodaängsvägen fram till Elskåpet.
Styrelsen försöker att bjuda in kommunens representant till vårt område för att lättare
diskutera frågan OM det anses nödvändigt. (Annie)

7. Kommunenes utbyggnadsplaner
Inget utskick har gjort angående Molnsättra. Det är dock beslutat att kraftledningarna
ska grävas ned, styrelsen undersöker när? (Mattias)

8. Klotter och skadegörelse
Det har observerats klotter på lekplatsen och på förråden i vid Tulpanvägens slut.
Klottret har sanerats så styrelsen har ej varit i kontakt med kommunen angående
detta.

9. Nya trafikskyltar
Styrelsen har kontakt med kommunen angående detta. (Annie)
Det måste klargöras vem som ansvara för dessa?
Om det är föreningens ansvar kommer styrelsen att undersöka kostanden för att
införskaffa och montera nya skyltar. Styrelsen kommer även att kontakta
medlemmarna och låta dessa inkomma med förslag på vilka skyltar man bör byta ut.
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10. Föreningens logotyp
Föreningens logotyp behöver digitaliseras för att kunna användas på trycksaker och i
digitala media. Föreningen lägger ut en fråga på FB-Vi i Villastan om någon har
möjlighet att ordna detta. (Helena) Även egna privata kontakter utreds. (Mattias)

11. Övriga frågor
 Inbrott
Styrelsen försöker att lägga upp info angående inbrott på FB så snart info från
Polisen kommit samt information från Grannsamverkan. (Helena och Fia)
 Info från styrelsen på FB
Styrelsen beslutade att publicera info på FB angånde styrelsemöte med länk
till protokollet. (Helena och Fia)
 Trafiksäkerhet
Vad kan vi göra åt att våra invånare och dess familjemedlemmar kör på tok för
fort och oansvarigt i området?
Styrelsen beslutade att publicera en positiv uppmaning till alla på FB. (Helena)
Anmärkning: Vid protokollets skrivande har noterats att ny belysning monterats
under bron som bidrar till ett trevligare intryck och ökad säkerhet vid infart till
Björkliden.
12. Nästa möte
Tid för nästa mötestyrelsemöte: 4 november, kl.20.00
13. Mötets avslutande
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