Lycke Samfällighetsförening
Möte 121125
Plats:

Hos, Jens Muusman-Andersen , tomt 114.

Närvarande:

Jan-Ove Asp
Lennart Bergqvist
Frede Jensen
Leif Hansson
Jens Muusman-Andersen
Kim Nygård

Ej närvarande:
§ 1.

Jan-Ove Asp öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2.

Dagordningen godkändes.

§ 3.

Föregående protokoll.
Godkändes.

§4.

Ekonomin.
På bankkontot.
Fond
Kontant i kassan.

177.268:40.000:43:-

1 st har inte bet. sin avgift till samfälligheten. Detta är lämnat
till kronofogden.
Ekonomin är god. Vi är väl rustade inför vintern.
§ 5.

Inkomna skrivelser.
Det har inkommit klagomål att det finns för många katter i
området. Ordf. Jan-Ove har informerat att kattproblemen får
man själv ta upp med kommunen.
Ordföranden Jan-Ove informerade att Nårab åter har varit i
kontakt med honom ang. parkerade bilar på vägar och
vändzoner. Speciellt vid husgrupp 21-28. Det kan bli så att
tömning av soporna inte kommer ske.

§ 6.

Info från fiskekommitte´n.

Fisketävlingen om Lycke vandringspris lördagen 3 nov. var
mycket lyckad. 44 st var med. Lars Hallberg från Perstorp vann
tävlingen med en stor regnbåge på 6,61 kg.
Sjön stänger för allt fiske över vintern, sista fiskedagen blir
söndagen den 9 december och öppnar igen lördagen den 16 mars
2013 om det är isfritt.
§7.

Övriga frågor.
Styrelsen undersöker möjligheten att bygga om korsningen på
den norra delen av vägen 21677 som går genom området. Dels
för att få bättre sikt och att underlätta för större fordon.
Södra delen på denna väg 21677, korsningen till Skolvägen är
det också många som klagar på. Hörnet mot Klippanhållet bör
byggas om. Styrelsen undersöker vad som kan göras.
Vi kommer att anlita en konsult som gör en ritning över
korsningarna. Därefter få in anbud på vad det kommer att
kosta. Underlaget skickas in till Trafikverket för ansökan om
bidrag.
När vi har fått underlag på alla kostnader får stämman besluta
vad som skall göras.
Information från möte med Lycke Fritid.
När sjön är öppen för fiske är det trångt pga. dåligt parkerade
bilar. Vi har fått tillstånd av Ingvar Pålsson att fylla ut vid vägen
längs med sjön så vi kan göra fler p-platser. 2 st. p-skyltar
kommer sättas upp. Styrelsen godkände att detta finansieras av
20-kronan.

§ 8.

Nästa möte
Skall vara hos Lennart Bergqvist, lördagen den 16 februari
2013, kl. 10.00, tomt 123.
På kvällen är det styrelsens årliga middag.

§ 9.

Avslutning.
Ordföranden Jan-Ove Asp tackade för dagens möte.

Sekreterare
………………………………
Lennart Bergqvist

Ordförande
………………………………….
Jan-Ove Asp

