Protokoll styrelsemöte 6/5 2013 kl 18.30 - 20.00
Närvarande: Lars Lindahl (LL), Lena Palm (LP), Bert Öjerskog (BÖ), Jan Lundgren (JL) och Jonas
Örnborg (JÖ)
Plats: Tomvägen 99
1. Dispensansökan Fjärås Bräcka naturreservat. Lägga med en delsträcka längs med Tostaredsvägen
ner mot Dalboviken som ett alternativ till dragningen genom hästhagen vid Fjärås Bräcka väg och
vidare ner i den skogsbeklädda branten till Dalboviken. JÖ ansvarar för och skickar iväg ansökan så
snart som möjligt. Underskrifter av LL och BÖ innan ansökan går iväg.
2. Ev. dispens från strandskyddet vid Dalboviken. JÖ kollar upp med kommunen/kommunekologerna
hur hantera.
3. Pumpstation Lösthagen: LL förklarade läget om att kommunen är minst ett år försenade med att
färdigställa pumpstationen vid Lösthagen. I dagsläget bedöms detta inte påverka vårt projekt
nämnvärt MEN viktigt att vi har någon form av dokumenterat åtagande från kommunens sida när vi
driver projektet vidare. LL fortsätter kontakta kommunen i frågan.
4. Ansökan om kanalisationsstöd (Statens Jordbruksverk). JÖ påbörjar arbetet så snart
dispensansökan gått iväg.
5. 31/5 sista dag för medlemmar inkomma med LM-blankett samt gjort inbetalning 2500. En
påminnelse ang LM blanketten går ut vecka 20 tillsammans med pdf faktura. LP ansvarar för utskick.
JÖ mailar PDF faktura till LP
6. Diskussion om ansökan ang. förättning och bildandet av samföllighetsförening. Så snart alla LM
blanketter från medlemmar inkommit skall ansökan iväg. Underlag från Skandinavisk
Kommunalteknik AB (VA plan) skall levereras av Johan Palm.
7. Hemsida: en infoadress (info@tomlimmanasva.se) finns upprättad. I dagsläget vidarebefordras
mail till denna adress till JÖ, LL samt JL. JL administrerar epost och hemsidan. Allt material som skall
ut på hemsidan mailas till JL. Gammalt webbhotell sägs upp eftersom sidan nu ligger på JL
webbhotell (JÖ ansvarar för).
8. Nästa möte: två alternativa datum eftersom Johan Palm (Skandinavisk Kommunalteknik) skall
bjudas in för diskussion ang. deras offert om ev. fortsättning av detaljprojektering. Datum 3/6 eller
10/ 6. Tid kl 18:30 hemma hos LP (Tomvägen 99). Johan Palm erbjuds komma klockan 19.00. LL
kontaktar Johan Palm
9. Mötet avslutas

Lars Lindahl, ordförande

Jonas Örnborg, sekreterare

