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Fjällbo Egnahemsförening
Protokoll fört vid styrelsemöte den 2 november 2006.
Tid och plats: Utbynäs klubbstuga klockan 18.15.
Närvarande:

Svante Dolff
Johan Andersson
Mariann Johansson
Björn Åblad
Gunnar Wengström
Jerry Norberg

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen.
§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslöt att inte inköpa kopiator utan i fortsättningen köpa
kopiering som tidigare.
Kvarstår:
Annika formulerar ett brev om parkeringssituationen till Västerstad.
Föregående protokoll godkändes.
§ 4 Redovisning av pågående ärenden

-2Utbyhemmet:
Mycket tyder på att det blir Mossbergska skolan som flyttar in efter LFF i
Utbyhemmet, verksamheten är inriktad på internat för barn med speciella
behov. Dessutom ska det nästa år byggas daghem på öppna ytan ovanför
Kanngjutaregatan med 3 avdelningar. Bygglov finns nu. Sannolikt är det
ännu inte klubbat i stadsdelsnämnden. Björn följer frågan. Om
ovanstående kommer att verkställas kommer representanter för
Mossbergska skolan och berörd myndighet att bjudas in till vårt årsmöte.
Trafiken, bilar, cyklar och fotgängare:
Om det blir en utbyggnad av daghemsverksamheten blir det en ökad trafik
i området, främst området kring Karduansmakaregatan, Kanngjutaregatan
och Frimästaregatan. Det är också problem kring gångvägar och gator, vid
busshållplatsen Frimästaregatan, gångväg utmed Utbyvägen, skolan på
Sysslomansgatan med mera.
Styrelsen beslöt att ta kontakt med Trafikkontoret angående
trafiksituationen för att få ett genomtänkt förslag till lösningar i vårt
område. Svante formulerar brev och tar en kontakt.
Avlopp och spolning:
Styrelsen diskuterade servicekassans ekonomi. Om vi skulle få högre
kostnader för grävningar i fortsättningen fordras en förändring, antingen
en höjning av avgiften och/eller en sänkning av ersättningstaket.
Beslöts att ta fram en prognos baserad på hur det varit tidigare i
omfattning och en försiktig gissning framåt i tiden. Klart är att ganska
många fastigheter redan har gjort grävning men samtidigt ökar kostnaden
per grävning.
§ 5 Informationsbrev till nya medlemmar.
Styrelsen diskuterade innehållet i det förslag som Björn tagit fram.
Efter förra mötet med gatuombuden kom det fram ett antal frågor som
styrelsen fick i uppdrag att undersöka. Många av frågeställningarna rörde
bestämmelser och regler som är allmänna.
 Till exempel är det helt förbjudet att elda avfall. Däremot är försiktig
grillning tillåten enligt allemansrätten så länge det inte stör grannar
påtagligt. Vad som gäller vid rökning av fisk eller liknande är alltså
inte helt klart. Omdöme och dialog får råda.
 När det gäller skötsel av häckar och träd som växer över till
granntomt och regler vid snö och halka så finns det regler som är
tvingande.
Styrelsen beslöt att försöka täcka in dessa frågor med att lägga in
uppgifter om länkar på Internet där man kan finna information om de olika
regelverken i brevet och på hemsidan.
Jerry tar fram ett förnyat förslag till informations/introduktionsbrev.
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§ 6 Förhållningssätt vid ekonomiskt stöd
Medlemmar boende på Fjällbogatan vid Utbyvägen kommer att mäta
bullernivån i sina hus. De har ett önskemål att för detta få ekonomiskt
stöd av föreningen.
Styrelsen diskuterade frågan och fann att stadgarna inte reglerar denna
tillämpning men att det är angeläget att stödja medlemmar solidariskt om
ekonomin tillåter. Stödet får i så fall tas ur årsavgiften i de 25 kronor
medlemmen betalar, inte servicekassan.
Beslöts att understödja med ett belopp på 2000 kronor som stödjer
principen att det ligger i medlemmarnas intresse.
§ 7 Formalia, verksamhetsberättelse, räkenskaper, valberedning
och årsmötet med tema
Diskuterades rubrikens innehåll i syfte att ligga med god framförhållning.
Förslag till förändringar i olika avseenden tas fram och diskuteras på nästa
styrelsemöte.
§ 8 Nästa möte
25 januari, 2007 klockan 18.15 i Utbynäs klubbhus.
§ 9 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Justeras

Jerry Norberg

Svante Dolff

(Originalprotokollet är justerat och godkänt vid efterföljande styrelsemöte
samt förvaras av föreningen)

