Västersjöns Samfällighetsförening
SUMMERING AV STYRELSEMÖTE 21 03 18
Det tredje mötet efter årsskiftet hade fortsatt fokus på förberedelser för kommande årsmöte. De
viktigaste frågorna som behandlades;
Vår bedömning är att vi inte kan genomföra årets årsmöte på traditionellt sätt – allt för stor
osäkerhet gäller beträffande när alla kan vara vaccinerade. Bland de två återstående alternativen
beslutade vi att årsmötet genomförs genom poströstning. Därmed startar vi nu förberedelserna
för att kunna genomföra detta på ett bra och säkert sätt. Information om hur det går till kommer
att förmedlas i god tid till våra medlemmar.
Den prisindikation avseende vattenverket som vi fortfarande saknade vid förra styrelsemötet
hade nu landat. Därmed har vi en tillräckligt bra uppfattning om kostnadsnivån för att kunna gå
vidare med en framställan till årsmötet.
Vår kassör Rickard meddelar att Årsredovisningen är överlämnad till revisorerna för
granskning. Vi har också bjudit in dem till vårt nästa styrelsemöte för dialog om det gångna
året. Årets resultat, ca 120 tkr plus tillsammans med föregående års resultat som var ungefär
lika mycket minus visar att vi legat rätt med våra budgetar. Inga kostnader för snöröjning samt
periodisering av bidrag för asfaltering förklarar i stort avvikelserna.
Två motioner har inkommit, dels att anlägga en gemensam parkering med laddstationer, dels att
anlägga en hundrastgård. Hur styrelsen skall yttra sig diskuterades ingående. Hugo formulerar
förslag som behandlas vid nästa styrelsemöte. Likaså diskuterade vi utformningen av styrelsens
egna framställningar till årsmötet gällande ändring av stadgar, skogsvårdsplan samt tillåtelse att
inleda och genomföra åtgärderna i vattenverket.
En medlem har haft synpunkter på bristfällig skötsel av lilla fotbollsplanen. Vi delar
uppfattningen när det gäller skötseln under 2020. Men i dokumentet ”Rutiner för drift och
underhåll” av samfälligheten som vi tagit fram under året anges att planen skall klippas var
fjärde vecka under högsäsong. Kommande säsong bör skötseln därmed bli bättre.
Med några års mellanrum avverkas växtlighet som hänger över diken, ibland in på väg. På ett
par ställen har beskärningen gjorts för hårt, det ger ett tråkigt intryck. Entreprenören är vidtalad
och kommer nästa gång att använda annat redskap som inte tar för hårt på växtligheten.

Övriga noteringar
•
•
•
•

Servisventilen för inkommande vatten utbytt till fastigheten Gatubacksvägen 8 i
samband med nybyggnation.
Vattenverkets hängrännor rensade och mossa på takpappen borttagen. Ovidkommande
material in- och utvändigt bortforslat.
Större mängd glassplitter påträffat på gångstigen nedanför Ola Hults väg längs en
kortare sträcka. Några boende började plocka upp glaset och jag tog det sista som
syntes. Stigen grusades därefter på sträckan för säkerhets skull.
Återställning av stigen från Ugglehults skola och upp mot Grävlingavägen påbörjas
närmaste dagarna. Övriga stigar ses över och grusas där behov föreligger därefter.

När protokollet är klart finns det i sin helhet i en pärm i klubbstugan.
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