
Protokoll för styrelsemöte i Semlans samfällighetsförening kl. 19:00 den 17 januari 2017. 

Närvarande: Bengt Nilsson, Joakim Lander, Göran Matsson och Lars Magnusson. 

 

1. Val av sekreterare och justerare för mötet 

Lars Magnusson, sekreterare och Bengt Nilsson, justerare. 

 

2. Föregående protokoll 

Läggs till handlingarna.  

 

3. Ekonomin 

Ekonomin är god, ca 150 000:- finns i kassan. 

 

4. Byte av fiberkonverterare 
Alla är utbytt utom en. Ett par stycken sitter löst nu efter bytet och där har felanmälan 

gjorts till bredbandsbolaget som ska åtgärda detta, status om detta är okänt så styrelsen 

ligger på om detta. 

 

5. Ventilation tvättstuga 

I tvättstugan har vi satt in en hygrostat. Det är en pryl som känner av fuktigheten i lokalen 

och styrs av det. Det gör att den går igång när det finns fukt i lokalen, men inte annars. Det 

är så man brukar göra i tvättstugor och liknande utrymmen för att få bort fukten, men till 

skillnad mot en rörelsevakt så startar fläkten inte om man bara går in i lokalen av annan 

orsak. 

 

6. Samlingslokalen 

Magnus har tagit in pris för fönster i samlingslokalen, nu behöver vi veta kostnad för att 

byta dem. 

Innerdörrarna i samlingslokalen skall bytas. Det är inte std mått. 

Joakim L tar in offert på byte av fönster och dörrar. 

 

7. Vändplan 

De nya förslaget från kommunen blev beslutat 17/11 från miljö och samhällsnämnden. 

Det förslag som beslutades är det med 3 parkeringsplatser i vändplanen.  

 

Vi har 30/11 lämnat in en överklagan på detta då vi inte vill ha parkeringsplatser mitt i 

vändplanen utan att de ska flyttas till annat ställe. Vi har inte hört något om vår 

överklagan. 

 

8. Årsmöte 

Årsmöte kommer hållas tisdag 21/2 i samlingslokalen och till dess ska följande förberedas: 

- Inköp av semlor. 

- Vattenavräkningen skickar Göran ut nästa vecka. 

- Motioner ska vara inne senast 14 dagar innan årsmötet 21/2. 

- Kallelse med dagordning till årsmöte går Bengt ut med.  

- Förtroendeuppdragen ska fyllas av medlemmarna. 

 

9. Övrigt 



Vi behöver en kassör då Göran flyttar i mars, så är någon intresserad så hör av er till 

styrelsen. 

   

10. Nästa möte 

Tisdag den 14 februari 19.00 i samlingslokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Lars Magnusson, sekreterare 

 

Protokollet justeras:  

 

______________________________________________ 

Bengt Nilsson 


