Summering styrelsemöte Västersjöns samfällighetsförening 200526
Styrelsen för Västersjöns samfällighetsförening har haft möte 200526. Nedan summeras information
till medlemmarna från detta möte. Protokollet i sin helhet finns, efter det att det signerats, i en pärm i
klubbstugan.
Årsstämma
Med anledning av situationen med Covid-19 och begränsningen om att max 50 personer får vistas i
samma lokal samtidigt, har styrelsen för Västersjöns samfällighetsförening vidtagit nedanstående
åtgärder inför årsstämman 2020.
- Endast en röstberättigad medlem per fastighet får delta vid årsstämman.
- Föranmälan till mötet måste ske, sista datum att anmäla sig var 2020-05-24.
- Medlem som ej deltar kan ge en annan medlem en fullmakt att rösta (finns på hemsidan)
Antalet anmälda till årsstämman understiger 50 personer och årsstämman kan hållas som planerat.
Ny lokal för årsstämma
Årsstämman sker sön 28/6 kl. 10.00 i gymnastiksalen på Söndrebalgs skola,
Gånarpsvägen 650, 266 75 Hjärnarp.
Perfekta värden
Vid nyligen tagna vattenprover har besked getts att proverna på områdets vatten visar perfekt resultat.
Boulebana, minigolfbana och tennisplan
Boulebanan är upprustad inför säsongen och arbetet med att få minigolfbanan i fint skick pågår.
Ett arbete har också inletts för att undersöka vad som krävs för att återställa tennisplanen i det skick
den var 2011. Arbetet med tennisplanen kommer att ske i två etapper. I år sker en enklare upprustning
(tätning av sprickor samt byte av två stängselstolpar). Utifrån den dialog som förts med sakkunnig
uppdateras samfällighetens underhållsplan gällande tennisplanens nuvarande skick och behov av
ytterligare åtgärder våren 2021, för att återställas i ursprungligt skick.

Poolen och Covid-19
Arbetet med att färdigställa poolen inför badsäsongen är i full gång. Poolen öppnar i höjd med
skolavslutningstid. Med anledning av Covid-19 vill styrelsen be alla att visa extra hänsyn vid
poolområdet och ta personligt ansvar i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Skyltning om detta finns vid poolområdet.
- Håll avstånd till varandra.
- Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten.
- Duscha alltid före bad och bastubad.
- Ge plats för andra genom att lämna pool, bastu och omklädningsrum efterhand som det är
flera som vill nyttja dessa.
Folkhälsomyndighetens hänvisar gällande virus och bassängbad till Socialstyrelsens dokument
”Bassängbad - Hälsorisker, regler och skötsel ". Därifrån är nedanstående text hämtad:
”Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom
att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till
person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än
andra miljöer där många människor vistas.”

Asfaltering
Asfaltering kommer att ske vecka 26 och 27 i över området på följande vägrar: Gatubacksvägen,
Korsåkersvägen och Rävaboksvägen.
Öppet forum
Lördagen den 8/8 kl. 09.00-11.00 inbjuder styrelsen till öppet forum för alla medlemmar. Vi finns vid
trädäcket vid poolen. Välkommen att träffa oss, ställa frågor och bidra till verksamhetens utveckling.
Till följd av Covid-19 bjuder vi inte på fika, men ta gärna med eget kaffe.
Påminnelse gällande bevattning
Vi går mot en period då uttaget av vatten är som störst i vår samfällighet och då risken för torka också
är som störst. Styrelsen uppmärksammar därför medlemmarna på att hushålla med våra gemensamma
resurser. Det är enligt samfällighetens ordningsregler inte tillåtet att bevattna gräsytor med spridare.
Vatten

Glöm inte bort att även fortsättningsvis rapportera in eventuellt missfärgat vatten till
vattenforbrukning@hotmail.com då det är en viktig pusselbit i vårt underhållsarbete.
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