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Verksamhetsberättelse 2015
!
!
Verksamhetsberättelse för Västerkälen-Smedsåsens Vägsamfällighet verksamhetsåret 2015
Styrelsen har under året bestått av Anders Arnberg ordförande, Ulf Gunnarsson vice ordförande, Per
Perttu kassör, Lars Lundqvist sekreterare, Jan Pettersson, Heinz Hoffman och Erik Agerberg.

!
Styrelsen har under det gångna året haft fyra protokollförda sammanträden
2015-04-29
2015-06-10
2015-10-24
2016-03-17

!
Vägföreningen har diskuterat den kritik och intryck som framkom under årsmötet den 22 april
2015.
Styrelsen beslutade att alla skall ta del av stadgarna och en ”lathund” för de viktigaste punkterna
skall tas fram.

!
Det har skissats på en underhållsplan som skall fastställas och sedan finnas tillgänglig på hemsidan.
!
Snökäppar har tagits in och vägen hyvlades av Jonas Vykander.
!
Vägansvarig vid varje sträcka såg till att vägren städades.
!

Beslutades att lägga på nytt slitlager grus för ca 50 000 kr inkl. moms detta år, med början vid E 14.
Grusningen nådde till Moan, samt ca 300 meter ner mot Carl Svedberg och Nyhem i Smedsåsen.
Fortsättning planers kommande år.

!

Det har även beslutats att en andelslängd utifrån fakta från Per Perttu skall finnas med i kallelsen
till årsmötet.

!
Anders A. buskröjde vägren, en större buskröjning beslutades att göras 2016.
!

Det beslutades att utplacering av snökäppar görs på entreprenad av Esbjörn Olofsson till en kostnad
av 650 kr / km inkl. käppar.
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Då synpunkter på andelstalen inkommit har vi försökt skaffa ytterligare information kring detta.
Lars Lundqvist har varit och besökt Lantmäteriet för att informera sig.

!

Vi har justerat tillbaka till äldre gällande andelstal för en andelsägare, och hoppas med detta att de
tidigare ev. misstag som begåtts nu ställts till rätta.
För att få en helt ny ”nollställd” andelslista bör nog en ny oberoende förrättning göras av
Lantmäteriet, dock så kommer detta att innebära en ganska stor kostnad för andelsägarna,
något som styrelse och medlemmar får diskutera och ev. besluta om i framtiden.

!

Resultat och balansräkningen visar att vi har tillgångar på drygt 225 000 kr varav 100 000 kr i
underhållsfonden.
Resultatrapporten ger vid handen att vinterunderhållet slutade på 42 847 kr + 110 711 i moms.
Sommarens underhåll gick på 83 632 kr + 20 908 i moms. Vi föreslår årsmötet att avsätta 31 000 kr
till underhållsfonden.
Vi föreslår årsmötet en oförändrad utdebitering för 2016, dvs 45 000 kr.
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