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45§ Ordföranden öppnar mötet
46§ Föregående protokoll. Godkändes i sin helhet.
Uppföljningsfrågor:
-Samrådsmötet med anläggningsombuden har ställts in pga pandemin.
-Tomas har vid upprepade tillfällen försökt få kontakt med Trafikverket angående
vägbidragen utan att få återkoppling. Har ånyo begärt kontakt via mail för att få uppgift om
vad som nu kvarstår att komplettera.
47§ Planering årsstämman
Styrelsen beslutade
-att årsstämman hålls 25/3-21 kl 18.30 i Bygdegården. Praktiska omständigheter får anpassas
efter pandemiläget
-att inkommen motion från anl 2 om höjning av egen avsättning från 400 till 1500 kronor per
fastighet (belopp fastställs senare för dem som redan har procentuell reduktion) förs till
årsstämman med bifall från styrelsen.
-att valen till ny styrelse kommer att omfatta val av ordförande 1 år, 1 fyllnadsval(1år), 2
ordinarie ledamöter(2år) samt 2 suppleanter, 2 revisorer samt 2 valberedare – vardera på 1 år.
-att ingen proposition från styrelsen är aktuell i dagsläget
-att förslag till avgifter för 2021 tas fram efter att man sett årsbalansen för anläggningarna
48§ Grönområden
Styrelsen beslutade
-att Mats Nordberg anlitas för röjning av strandängarna från sly – från anläggning 2 till 7.
49§ Inkommande frågor från anläggningarna
-Anl 6 efterfrågar möjligheten att samfälligheten upprustar badstrand mellan anl 6 och 7.
Vidare efterfrågas möjligheten att inrätta utegym på KSF:s mark.
Styrelsen beslutade
-att avslå begäran om badstrand då detta inte möjliggörs av våra stadgar
-att möjligen kunna föreslå årsstämman att upplåta mark för byggandet av utegym om
förslagsställarna tar på sig ansvar för upprättande, underhåll och i förekommande fall
bortforsling. Ordföranden meddelar anläggningsombudet.
50§ Serviceavtal anl 12
Styrelsen beslutade
-att anta föreslaget avtal med Vatten- och Avloppsteknik i Norrbotten AB.
51§ Övriga frågor.
Arvoden till styrelsen.
Styrelsen beslutade uppdra till ordföranden att utarbeta ett förslag som mailas till
ledamöterna för synpunkter.

Sophämtning; Ingen säker information föreligger huruvida det blir individuell sophämtning.
Det är en fråga mellan Lumire och enskild fastighetsägare.
52§ Nästa möte
210121 18.30 i Bygdegården. Ordföranden kallar till mötet.
53§ Ordföranden avslutar mötet.
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