
SKÄRVAGSVALLENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie årsstämma 
på Ljungalid i Ljungdalen långfredagen den 22 april 2011 kl. 17.00
i samband med årsstämman serveras kaffe och kaka.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämman

 1.  Val av ordförande för stämman
 2.  Val av sekreterare för stämman
 3.  Val av två justeringsmän att justera stämmoprotokollet
 4.  Upprop
 5.  Styrelsens årsberättelse
 6.  Revisorernas berättelse
 7.  Ansvarsfrihet för styrelsen
 8.  Framställning från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna
 9.  Information om föreningens hemsida www.skarvagsvallen.se 
10. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
11. Förslag till utgifts- och inkomststat för år 2011 samt debiteringslängd
12. Val av ordförande i styrelsen
13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (väljs på 2 år)
14. Val av tre suppleanter till styrelsen (väljs på 1 år)
15. Val av två revisorer
16. Val av valberedning
17. Sophanteringen
18. Information om skoterleder
19. Övriga frågor
20. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Förvaltningshandlingarna för 2010 finns tillgängliga i Skärvagsvallens samfällighetspärm hos Turistinformationen 
i Ljungdalen från och med fredagen den 8 april 2011. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Det år som gått var föreningens trettiotredje verksamhetsår. Bebyggelsen omfattar nu 100 bebyggda fastigheter.  
Precis innan årstämman har föreningens nya hemsida gjorts tillgänglig för medlemmar och för andra  
intresserade. Vi hoppas detta ska förbättra våra möjligheter att informera och hålla oss informerade.
Under året har det lagts på 8 m3 bärlagergrus och 90 m3 finlagergrus på våra vägar. Snöplogning har utförts  
31,5 gånger dessutom har det snöröjts och sandats i 37 timmar. Inför semestern har hyvling, saltning och  
vattning av våra vägar utförts. 
Skoterboden vid Vålvägen har flyttats för att ge utrymme för plogbilen att vända. I samband med det har dikning  
och förbättring av vändplan gjorts.
Det har under året förekommit vattenläcka på huvudvattenledningen, läckage som åtgärdats.
Det har också genomförts rengöring av brunn vid vattenintaget.
95 tömningar av soptunnor har utförts och innehållet i övriga tunnor som plast, glas och
metall har fraktats ned till Ljungdalens återvinningsstation.
  

Som bidrag till kostnaderna för skötseln av våra vägar har vi för verksamhetsåret fått driftsbidrag för  
statsbidragsberättigade vägar på 61 324 kronor.
Ekonomisk redovisning hittar ni på baksidan av denna kallelse. 

Ljungdalen den 15 mars 2011

Maggan Carlsson
sekreterare 
Förvaltningsberättelse och ekonomisk redogörelse underskriven av hela styrelsen finns tillgänglig på  
årsstämman. Från och med den 8 april kan ni gå in och titta på/använda vår nya hemsida  
www.skarvagsvallen.se 

http://www.skarvagsvallen.se/
http://www.skarvagsvallen.se/

