
Minnesanteckningar samrådsmöte KSF 161011 
Närvarande : 
Anl 2 Hans Sandberg  
Anl 3 Jan-Erik Hagnelöv 
Anl 4 Staffan Spendrup 
Anl 8 Jan Härkkinen 
Anl 9 Jon Hallström 
Bo Nilsson, Anita Byström, Sven Öhman, styrelsen. 
 
Ej närvarande: 
Anl 5 gudmund Andersson 
Anl 6 Henny Kvamsdal 
Anl 7 Carina Klippmark 
 
Röjning enligt grönområdesplanen 

• Beslutad röjning mellan Sjöstråket och Småviltvägen är fortfarande ej avklarad. Bosse 
pratar med Thomas Lundström angående de områden där fastighetsägarna ej röjer 
själva. 

• Området från Öströmsvägen fram till Sjöstråket ska också röjas. Bosse tar kontakt  
med Thomas även om detta. Anläggningsombuden kollar med sina fastighetsägare hur 
de vill röja. De som vill röja själva märker ut sitt område med band. 

 
• Nästa förslag på röjningsområde vid Aspviksvägen/Björnhällevägen. Anita pratar med 

berörda fastighetsägare. 
 
 
Kontaktuppgifter till anläggningsombuden för uppdatering på hemsidan: 

• Anl 2 och 12 Hans Sandberg, 070-521 13 15 
• Anl 3 Jan-Erik Hagnelöv, 070-362 43 52 
• Anl 4 Staffan Spendrup, 070-33 007 33 
• Anl 7 Carina Klippmark, 070-175 75 90 
• Anl 8 Jan Härkkinen, 070-626 36 79 
• Anl 9 Jon Hallström, 070-597 55 99 
• Revisor Lennart Gradin, 070-650 97 38 

 
Markerade träd vid Kärleksstigen 
Bo Nilsson och Hans Sandberg har inspekterat och budskapet är att fastighetsägarna lämnar in 
en motion om avverkningen till årsmötet. 
 
Anläggningarna 
Protokoll och arbetsinsatser.  Anita skickar ut påminnelse till de anl som ej skickat in 
protokoll eller vem som arbetat. 
 
Synpunkter från anläggningarna: 
Hockeyrinken bör tas bort så snart som möjligt. Sven pratar med berörda och tar de ej bort 
dem så tas det upp på årsmötet. 
 
Förtydligande angående mark i anslutning till föreningen ersätts ej. 



Beställning av arbeten som ska betalas av grönområdet ska gå via styrelsen. Anl 2 har beställt 
röjning av strandområdet som de vill att grönområdet ska betala. Arbetet debiteras 
anläggningen. 
 
Flyttning av soptunnorna till hamnen? Sven tar upp förslaget på årsmötet. 
 
 
Ekonomi 
447 768 kr saldo to m 161011. 
 
Övriga frågor 
Många missnöjda över röjningen mellan Smiths väg och Jaktiviksvägen. Tyvärr är det inget vi 
kan göra i dagsläget. Anläggningen uppmanas att lämna in enmotion om ev åtgärder till 
årsmötet. 
 
Råd från vägmästaren till Aspviksvägen. Lägg in  PEM-slang i rören vid infarterna så fryser 
det inte. 
 
Anita Byström 
Sekreterare styrelsen KSF 
 
 


