
Grundviks Villaägareförening 
Styrelsemöte 2022-09-03  

Närvarande: Morgan Lindström (ML), Emma Källman (EK), Anna Thorslund (AT), Clas Hjorth (CH), 
Annika Bring (AB), Sven Orefelt (SO)  
 
 

1 Mötets öppnande 

Morgan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2 Val av justerare för dagens protokoll  

Till justerare för dagens protokoll valdes CH 

 

3 Ekonomi 

Genomgång av ekonomisk status.  

ML, CH 

 Genomgång av sommarens aktiviteter och resultat  

Arrangörer av simskolan meddelar positivt gensvar. Bra försäljning i kiosken.  
Övergripande överinseende av kioskverksamheten har behövts från styrelsen.  

 

ML, AT 

 Höstens röjningsdag 

Dryck ordnas till röjningsdagen (AT) 

Nya områdesansvariga kan behöva rekryteras in.  

Ängar kommer slås innan röjningsdagen 

Askar som står vid Grundviksvägen-Stenmoravägen är angripna av sjukdom och 
skadegörelse. Kommer polisanmälas och därefter kommer träden tas ner.  

Tall vid Dyviken angripen av barkborre kommer ev tas ner. Detta kommer 
undersökas närmare.  

Ett träd vid pumphuset Stenmoravägen kommer ev behövas ta ner, samt 
gallring mellan Djupmoravägen och Stenmoravägen. Detta kommer undersökas 
vidare.  

  SO 

 Badplatser 

Styrelsen påminner om att hundar är inte är tillåtna på våra gemensamma 
badplatser; Grundviken, Skutviken under juni och juli.  

En ”handledare” kommer sättas upp på badtrappa vid bryggan i Grundvik till 
nästa säsong  

Skutvikens trampolin behöver byta matta. Detta kommer göras till nästa säsong  

 

AB 

 

AT 
 
 
AT 



4 Midsommarängen och vildsvinen 

Fårstängsel kommer sättas upp. Styrelsen undersöker om en entreprenör kan 
hjälpa till att sätta upp det snarast möjligt. Styrelsen undersöker om Vildsvins-
arbetsgruppen kan finnas tillgängliga som kontaktpersoner och för att markera 
upp området.  

            
SO, CH 

 Inventering av invasiva arter ska genomföras.  

Inventering av invasiva arter på allmänningar kommer genomföras framöver. 
Specifik röjning meddelas till vårens röjningsdag. Ha lite extra koll på era egna 
tomter. 

 

8 Kommande möte 

Nästa möte är den 1 nov kl 19:00 via Teams  

AB 

 

 
 
Vid protokollet: 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Annika Bring 
 
 
Justeras: 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Clas Hjorth 

Annika Bring (12 sep 2022 04:20 PDT)

Clas Hjorth (Sep 12, 2022 14:12 GMT+2)
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