Omradesindelning: Styrelsen har pa arsmotets uppdrag tagit fram ett nytt forslag till
ny omradesindelning. Den innebar att de tidigare tio omradena slas ihop till fern
omraden.
Motet beslutade att anta styrelsens forslag till ny omradesindelning.
Utsiktsplats: Forslag lades fram att anordna en utsiktsplats pa allmanningen mellan
Konvaljevagen, Aselstadsvagen och Kammomillvagen. Det beraknas inte att kosta
nagot att anordna en sadan.
Motet beslutade att anta styrelsens forslag att anordna en utsiktsplats.

17. M o t i o n e r f r a n medlemmarna
Kurt Neuman informerade att det kommit in en motion fran familjen Martorell
angaende att ta ned fyra trad utanfor deras tomtgrans. Det ar arsmotets uppfattning
att styrelsen efterforedragning av naturkommitten ska fatta beslut i arendet.
Familjen Fredheim har lamnat in en motion om att anlagga en hundrastgard.
Styrelsen foreslog avslag av motionen.
Motet beslutade att avsla motionen.

18. Ovriga fragor
Kenny Broman foreslog att grillplatsen vid pulkabacken ska flyttas ett par meter at
soder (mot Malmgrens tomt) och att ett staket ska sattas upp kring grillplatsen.
Avsikten ar att forhindra att barn aker pulka anda fran Kattfotsvagen, vilket kan
medfora en trafikfara.
Bengt Nilsson foreslog att motet ska uppdra at styrelsen att utreda fragan och att
styrelsen sedan fattar beslut om atgard ska vidtas. Motet beslutade att anta Bengt
Nilssons forslag.
Kenny Broman foreslog att styrelsen ska kontakta kommunen for att hora om
kommunen kan ploga en storre skridskobana pa Ensjon. Beslutades att styrelsen ska
kontakta kommunen.
Jorgen Malmgren befarar att den livboj som finns vid bryggan vid stora badplatsen ar
for gammal, vilket kan medfora en fara om den inte fungerar vid en nodsituation. Kurt
Neuman svarar att tva nya livbojar redan ar inhandlade och kommer att placeras, en
pa vardera badplats.

19. Meddelande om protokolljustering
Inom ca tva veckor finns protokollet klart for justering.

