Mötesanteckningar från Sommarmöte
2019, Sågstens Samfällighetsförening
Tid: Lördag 27 juli 2018, kl 13:00-14:00
Plats: Ängen
1. Arne Funk berättade om hur grannsamverkan fungerar inom Sågsten och vad vi som boende
inom området kan göra för att förhindra inbrott. Tänk på att låsa in verktyg. En spade är bra
att ha till hands för att göra ett inbrott. Vi har ofta förberett oss bra för att skydda oss vid en
brand, men sämre mot inbrott. Den traditionella metoden att hålla varandra informerade
inom området har varit via en telefonlista. Det är svårt att hålla sådana aktuella. Arne har
därför infört en ny metod som han bjudit in Johan Turegard att berätta mer om.
Johan Turegard presenterade applikationen, Coyards (mer information på: www.coyards.se),
som han varit med och utvecklat för kommunikation och samverkan inom ett område. Det
finns idag en grupp inom Sågsten som Arne administrerar. Gruppen har 13 medlemmar men
vem som helst kan anmäla intresse. Namnet på gruppen läggs ut på Sågstens hemsida
inklusive information om hur man laddar ned applikationen.
2. Ordföranden, Barbro Runnqvist, redovisade status från styrelsen avseende framtidsgruppens
rapport som redovisades under sommarmötet 2018. Särskilt diskuterades följande punkter:
• Informationskanaler för medlemmarna och hur de fungerar. Ett par synpunkter framfördes:
Anslagstavlan måste hållas ren från all reklam så att det finns plats för väsentlig information.
Hemsidan är den viktigaste kanalen.
• Sociala aktiviteter. En höstfest med knytkalas föreslogs. Tidpunkt någon gång under
september. Styrelsen fick i uppdrag att spika ett datum och återkomma med information.
3. Ordföranden informerade om några aktiviteter som Styrelsen driver:
• Inventerat båtplatserna och jämfört hur verkligheten ser ut jämfört med
förrättningsprotokollet. Styrelsen har god kontroll över situationen och ser inget behov i
nuläget att uppdatera av förrättningsprotokollet
• Bodar på ängen behöver målas om. Sker under höststäddagen.
• En ny gungställning har precis beställts och kommer att monteras.
• Byte av lås och nycklar till kättingar och släpvagnar för båttransporter kommer att ske.
• Grönområdeskommittén har fått en sammankallande: Ingemar Husberg
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