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GAMLA RÅSLÄTTS EGNAHEMSOCH INTRESSEFÖRENING
JÖNKÖPING

Protokoll 1/2010
Styrelsemöte
2010-01-21
hos Magnus Kamstedt

Närvarande
Andreas Fagerberg, ordförande
Magnus Kamstedt, vice ordförande
Ulf Svensson, sekreterare
Linnéa Johansson, kassör
Staffan Cewers, ledamot
Steinunn Ingólfsdóttir (§1-§4)

§1
Ordföranden, Andreas Fagerberg, hälsade välkommen och förklarade
styrelsemötet öppnat.

Öppnande

§2
Föreslagen dagordning fastställdes.

Dagordning

§3
Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

Protokoll

Info grann§4
Steinunn Ingólfsdóttir som är områdets kontaktperson för grannsamverkan
samverkan
informerade om grannsamverkan. Hon har varit på en träff hos Polisen och
fått information samt en ny pärm om grannsamverkan. Steinunn berättade att
det finns mycket information om grannsamverkan på polisens hemsida.
Styrelsen enades om att kontaktombud för grannsamverkan utses på
årsmötet. Ulf skickar e-post till Steinunn med områdeskartan samt gamla
listan på kontaktombud så att Steinunn kan ta kontakt med de tidigare
ombuden och se om de är intresserade att fortsätta vara ombud.
Steinunn tar kontakt med Polisen för att få dem att komma på årsmötet,
få 4 st skyltar till och dekaler.
§5
Magnus rapporterade om vad som hänt:
 Nya vägskyltar uppsatta i området.
 Hastighetsnivå 30 km/t är inte aktuellt längre, kommer troligen att
ersättas med 40 km/t i bostadsområden.
Magnus kontaktar kommunen på nytt i detta ärende.
 När det gäller spegel vid bussgatan i södra delen av området vill inte
kommunen sätta upp det pga risken för skadegörelse. Styrelsen
beslutade att prioritera ner denna punkt tills vidare.

Trafiksituationen
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Trafik§5 forts
situationen
 När det gäller buller i skolområdet pga E4 har kommunen avsagt sig
ansvaret och hänvisar till Vägverket. Vi enades om att ordförande får i fortsuppdrag att kontakta skolledningen och lokala styrelsen för att få dem
att även arbeta med denna fråga.
 Magnus har varit i kontakt med Länstrafiken angående hastigheten
hos bussar i området och de hänvisar till Arriva. Ordförande fick i
uppdrag att kontakta Polisen och be dem göra hastighetskontroller
samt att kontakta lokala styrelsen och be dem att också kontakta
Polisen om hastighetskontroller.
 Lekande barn-skyltar. Kommunen sätter inte upp skyltar utan det får vi
i föreningen i så fall ansvara för enligt det regelverk som gäller.
Styrelsen beslutade att prioritera ner denna punkt tills vidare.
 Trafikplats Värnamovägen/Norrahammarsleden. Oklart vad som
händer med tanke på den nya sortergården som ska byggas vid
Råslätt. Styrelsen enades om att inte ägna denna fråga mer tid
eftersom beslut om ny sortergård är fattat.
§6
Lekplatsen
Staffan har pratat med kontaktpersonen på tekniska kontoret om lekplatsen.
Kommunen är ålagd att handikappanpassa lekplatser under året. De kommer
att ta fram en plan för iordningställande av lekplatsen.
Vi har som förening möjlighet att vara med och påverka samt ge förslag på
utformning.
Andreas, Staffan och Magnus tar fram ett förslag från kommunen under
januari 2010 och lämnar till kommunen.
§7
Ulf meddelade att bindande avtal för WetterNet-anslutning kommer skickas
ut under slutet av januari. Sedan har man på sig till i mitten av februari att
svara.
Utöver att betala en anslutningsavgift samt löpande månadsavgift finns
alternativet att slippa anslutningsavgift och i stället binda sig i 3 år till en
högre månadsavgift.
Under förutsättning att det kommer in tillräckligt med bindande avtal kommer
det att fattas beslut om utbyggnad och sedan kommer utbyggnad att starta i
kvartal 2.
Om det går trögt med att få in bindande avtal kan styrelsen behöva göra en
informationsinsats till medlemmar samt ev ”dörrknackning”.

WetterNet
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§8
Linnea rapporterade att resultatet för år 2009 blev 7.881:-.
Föreningen har fått in medlemsavgifter på totalt 8.500:- för år 2009.
Behållning vid årsskiftet var 28.419:-.
Medlemsavgift för år 2010 kommer man kunna betala kontant på årsmötet.

Ekonomi

§9
Andreas kollar upp priset på låsbara informationstavlor som vi kan sätta upp
på föreningens båda anslagstavlor.

Övrigt

§10
Vi planerar att ha årsmötet 23/3 i Ljungarumsskolans aula.
Alternativt datum är 22/3 om aula är upptagen 23/3.
Linnea bokar aulan.

Årsmötet

§11
Nästa styrelsemöte 2010-02-22 kl. 18:30 hos Linnea.

Nästa möte

$13
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Ulf Svensson

Andreas Fagerberg

