Summering styrelsemöte Västersjöns samfällighetsförening 191128
Styrelsen för Västersjöns samfällighetsförening har haft möte 191128. Nedan summeras information
till medlemmarna från detta möte. Protokollet i sin helhet finns, efter det att det signerats, i en pärm i
klubbstugan.
Asfaltering
Asfaltskadorna på Rävaboksvägen och Korsåkersvägen har reparerats. Fräsning och asfaltering har
utförts till belåtenhet och med minimala störningar för boende. Föreningen har de senaste åren ansökt
hos kommunen om särskilt bidrag för asfaltering. På grund av minskade anslag till gatukontoret för
vägunderhåll har handläggningen och därmed asfalteringen dragit ut på tiden.
Vägskyltar
Rengöring har skett av skyltar i området. Avser skyltar vid alla infarter till områdets vägar, alltså
skyltar gällande hastighet, lekande barn, vägbulor och återvändsgata. Vidare har vägnamnsskyltar och
orienteringstavlor/kartor också rengjorts. Några skyltar är i dåligt skick där det fluorescerande skiktet
har krackelerat. Dessa kommer succesivt att bytas ut.

Debitering samfällighetsavgift
En kostnadsanalys för att kartlägga hur samfällighetsavgiften ska utvecklas från 2021 genomförs.
Styrelsen ser ett ökat behov av planerat underhåll på 3-5 års sikt. För att möta behovet av ökat
underhåll behöver samfällighetsavgiften justeras. Fokus ligger på att ta fram ett förslag till en ny
debitering av medlemsavgift och vatten- och avloppsavgift, där de verkliga kostnaderna konkretiseras
och på ett mer tydligt sätt synliggörs för medlemmar. Vidare syftar utredningen till att ta fram en
debiteringsmodell som ökar medlemmarnas incitament att vara sparsamma med vattnet.
Styrelseinriktning
En styrelseinriktning har arbetats fram och signerats av alla medlemmar i styrelsen för Västersjöns
samfällighetsförening. Detta för att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet, för att underlätta vid
överlämning vid årligt utbyte av styrelsemedlemmar och för att möjliggöra en synlighet utåt gällande
styrelsens ambitioner. Vissa gamla beslut, redan utförda, är med i styrelseinriktningen för att
visualisera vad som är uppnått och vilka fördelar en styrelseinriktning ger.
Vatten
Under de senaste månaderna har ett antal åtgärder vidtagits i vårt vattenverk, för att komma till rätta
med problem med missfärgat vatten i området. Till följd av dessa åtgärder kan vi nu glädjande
konstatera att inte en enda inrapporteringen om missfärgat vatten har skett sedan i slutet av sommaren.
Det kan fortsatt uppstå problem till exempel i samband med ett driftsstopp. Rapportera alltid
missfärgat vatten med adress, datum och tidpunkt via e-post till: vattenforbrukning@hotmail.com
Medlemsbrev
Har ni medlemmar något ni önskar ta upp i vårens medlemsbrev så maila: styrelsen@vastersjon.se
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