Sommarmöte i Nåntuna Lugnets samfällighetsförening, lördagen den 27 augusti.
1.

Ordförande Erik Ekström öppnar mötet.

2.

Till mötets ordförande valdes Erik Ekström.

3.

Till justeringsmän valdes Bobbo Andersson och Helena Zackrisson.

4.

Till sekreterare valdes Lisa Nilsson.

5.

Ekonomisk rapport: Pernilla Styf informerar om att de flesta har betalat in årsavgifterna, 2 påminnelser
har skickats ut. Samfälligheten har 150’ på banken och 60’ på bankgirot. Vinterns snöröjning blev
dyrare än normalt, 46 000:- för perioden oktober 2010-mars 2011. I år hamnar vi på ett minusresultat,
men är inget bekymmer då det finns en rejäl buffert.

6.

Information: Angående sophämtningen så skulle någon från Uppsala Kommun / Ragnsell komma ut
och titta ang att det inte finns tillräckligt utrymme eller vändplaner för sopbilarna, men ingen har
kommit. Om någon boende får problem med sophämtningen – kontakta styrelsen så tar de vidare
kontakt.

7.

Övriga frågor: Fråga om att ev beställa namnskyltar till brevlådorna igen, tidigare gjordes detta
gemensamt och en del behöver förnyas samt att en del var inte med när beställningen gjordes förra
gången. Oklart vad vi kom fram till?!
Ang brevlådan som är Lugnets gemensamma brevlåda, beslutas att den skall avlägsnas eftersom den
inte behövs och endast fylls med reklam.
Björn Aveholt informerar om att kommunen skall gallra i skogen mellan väg 255 och Lugnets område.
De högsta träden skall bort samt att boende närmast skogen har fått markera ut vilka träd man önskar få
fällda.
Björn informerar även om att han varit i kontakt med Trafikverket ang buller från väg 255 i flera års
tid, och att de lovat att komma ut och titta men att inget hänt. Henrik Sahl har blanketter att fylla i, och
ju fler vi är som skickar in dessa blanketter desto mer press sätter vi på att de skall göra något.
Åtgärder för att minska ljudet från vägen kan vara att sätta något slags bullerplank, eller byta till
mjukare beläggning på vägbanan som är tystare.
Hastigheten i området: En del kör fort i området, både boende och gäster. Idag finns bara farthinder på
ett ställe i området kvar. Ett förslag för att dämpa hastigheten är att ställa upp blomlådor, samt att vi alla
skall hjälpas åt att påpeka för de boende/gäster som kör fort att de skall dämpa hastigheten.
Belysningen diskuteras även. Flera personer vill ha belysning vid eller i anslutning till busshållplatsen,
krävs att någon/några tar kontakt med kommunen och försöker påtala behovet.
Adresslista/boendeförteckning till alla boende i Lugnet med aktuella telefonnummer och ev
mailadresser behöver uppdateras. Lisa Nilsson tar på sig att ordna detta under hösten.
Arbetsdag: Förslag till datum för höstens arbetsdag, 1 oktober. Bevattningspumpen skall tas upp,
vägarna fixas etc.

8.

Mötet avslutas.
…………………………………………
Erik Ekström, ordförande

……………………………………………
Lisa Nilsson, sekreterare

…………………………………………….
Bobbo Andersson, justerare

…………………………………………….
Helena Zackrisson, justerare

