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1. Motion - Gdststugan

Styrelsen yrkar p5: Bifall: X Avslag: _

Motivering

Styrelsen tycker att detta dr ett bra frirslag. Dock kan vi inte hyra ut gdststugan till personer
som inte har n6gon relation till n6gon boende i omridet.

2. Motion - Farthinder

Styrelsen yrkar p5: Bifall: _ Avslag: X

Motivering

Styrelsen anser att nuvarande farthinder fyller sin funktion. vdr ambition dr att fortsdtta
arbetet med att f5 ner hastigheten i omrddet. Vi tror att ytterligare farthinder som samtidigt
dr lite hrigre er ett sett.

3. Motion - Mellanvegg spolplatta

Styrelsen yrkar p5: Bifall: X Avslag: _

Motivering

Styrelsen tycker detta er ett bra frirslag.

4. Motion - FibernHt

Styrelsen yrkar p5: Bifall: X Avslag: _

Motivering

Styrelsen har ambitionen att fortsdtta detta arbete.



Motion giiststuga

Giiststugan iir'vildigt bra tillgdng f6r medlemmarna, dock iir beliiggningsgrad lig sett tilt hela Aret.
Deremot hyrs den ut direkt sa fort juli lir bokningshart. Att nyra ooenoe ijuti iskandr Hr v6ldigt dyrt,
speciellt under hestveckan. Att prissattningen 6r densamma under julig6r att f6reningen skiinker
bort gfiststugan till ett kraftigt underpris, dA vdrdet pa var stuga und"r ro**rren rr stort, Enprissfittning utifrin efterfr6gan kan leda till att intiikterna f6r juli m6nad finansierar vlr giststuga
under hela 6ret' Skade intdkter ger Sven resurser till att rusta upp stugan, utan att medlemmarnas
avgifter hOjs.

Exempel pi rimtig hyresnivA:

Falsterbo Horse show - 8 dagar d 1000 kr: 8000 kr (hyr ut till externa om ej intresse finns bland
medlemmar)

Juli 6vriga dagar- 23 dagar a 600 kr;

Totalt

juni-augusti: 300 kr {exktjuli}

Ovriga 5ret, siink pris till 200 kr.

Motionen fdresl8r att den nya hyran bdrjar giilla frln 2020{1-01 (bortsett fr6n eventuellt redan
bokade dagar),
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Motion till Hkonomisie Fiireningen skantirsg&rdens *rsru$te ?$r$"

Ang. farthinder ffartgupp] p* $tyrmanr- o*h $iiik*pten$vessn $amt bsmmar.
Farthindren korn upp- fnr n*gra sr sedan och har kanske siinkt hastigheterna marginellt,
mell samtidigt utsatt bcende med nackskador for tikad beiastnlng oih smiirta. Ffllrund
hfirav dnskar undertecknade :

1. att fartlindren permanent borttages.

I fali 6rsmotet inte g*r med p8 detta

7,. att farthfndren flyttas s& att de kan karas oyer samtidigt med ett hjulpar aeh
diirmed minska behovet av framtida hjulax*linstiillnin r.

Gencm att eabart en sidas hiul gfir rirrer farthindret uppst&r er: s*edbelastning som pf;
sikt p*verkar axelin$tiillningen. Fsr den sum har nackproblem blir inte belastiirg*n i
flera plan som nu.

Diskussionen om att hrija farthindren brir snarsst avbrytas.

om homrnarna hfills stiingda minskas risken frir att ni&gon ska r$ka illa ut Eftersom vi
har en perssn med handikappark*ring i &{askinistg{o;;n bor utfarten diir f$ h*}las
oppen. En intern rivarenskornpnetse finns hiir att dX b**kanue barnbarn finns i
fastigheterna h6lis den bcm sorn fir niirn:ast fastigheten *J uiru.t*n tiil Styrmansvsgen
stingd.

Alla biirs*kdes tills* att bommarna h$lls rt{ngda.

Skanor den ?4 februari 2019.
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Tillstyrelsen

Ekonomiska F6reningen Ska n&rsgfi rden

Motion

Att ta bort mellan vsggen P* spolplattan ds bilarna i dag $irstrirre cch bredare
iin fordonan var d6 spalplafian byggdes.
Det 5r sallan att 2 fordon tvfrttar samtidiEt ss probtem med att spola ps
varandras bilar,vid en tvstt seriag som mychet fiten"

skan$r 2019 s2 23

Feter Gusta&san Zaar



MOTION

virt nuvarande koaxialndtverk ftir bredband och w 5r ilderstiget och har en anslutningshastighet pi
100 Mbit/s. En del av oss upplever bide stcirningar pE TV och 16ngsam <iverfriring p6 bredbandet.

F<irdelar med ett fiberndtverk 5r att det ger en civerliigsen prestanda och stabilitet med hastigheter
upp till 1000 MbitA och vi fir en perfekt Tv-mottagning med fullt st6d for HD. pi ldngre sikt dr ett
fibernSt en billigare kisning jdmf<irt med v6rt nuvarande koaxialndt.

Jag vill att styrelsen fortsdtter sitt arbete med att underscika m<ijligheterna frir att installera fiberndt
pd SkancirsgSrden.

Styrelsen ska efter Srsmcitet planera for och kalla till ett enskilt mrite ddr styrelsen och ndtverks-
leverant6ren kan presentera frir oss alla, forutsiittningar f6r en eventuell overgang frdn vdrt
befintliga koaxialndt till fiberndt.

Efter presentationen kan medlemmarna r6sta fdr eller emot presenterat f<irslag.

Skanor 2019-02-27

Anders


