Årsmöte 3 april 2015 på Ljungalid
Skärvagsvallens Samfällighetsförening
Närvarande: Anders Karlsson, Mats Jonsson, Anita Forssell, Krister Holm, Håkan och
Eva-Britt Lind, Gustaf Forssell, Anna-Karin Thegersén ?(ombud Håkan Juholt), Inger
Lindgren, Torbjörn Klang, Sara och Henrik Anckarsvärd, Karin och Leif Sanfer, Janne
och Gittan Wahlström, Michael Broman, Fred Olsson och Marianne Bergström
Olsson, Jan Kemi, Anders Wimo, Carina Åkerlund, Marianne Evert.
§ 1. Till mötesordförande valdes Anders Karlsson och sekreterare Anita Forssell.
§ 2. Verksamhetsberättelse
Anita Forssell läste upp verksamhetsberättelse från 2014 samt ett upprop från
avgående ordförande Maggan Carlsson. Uppropet manar till att vi alla måste ta ett
ansvar för föreningens fortlevnad genom att flera medlemmar aktiverar sig i
styrelsearbete och praktiska göromål som gäller området. Det är alla medlemmars
ansvar hur området sköts och ingen kommunal angelägenhet.
§ 3. Ekonomi
Mötesordföranden Anders Karlsson läste upp den ekonomiska rapporten och
beklagar att den inte ser ut att vara helt i sin ordning. Detta beror på att kassör Sigurd
Lindgren avled under föregående verksamhetsår och en ordförande i fyllnadsval
utsågs, Maggan Carlsson. Sigurd hade skött föreningens all ekonomi under sin tid
som kassör men nu blev det inte möjligt då ingen medlem var beredd att åta sig hela
uppdraget. All ekonomisk hantering har överlämnats till Föreningshuset i Stockholm
till en årskostnad av 20 760 kr per år. Det ekonomiska arbetet i tiden mellan Sigurd,
Maggan Carlsson och Föreningshuset är inte i fas ännu, men kommer att justeras
under kommande verksamhetsår.
§ 4. Till Justeringsmän valdes Gittan Wahlström och Håkan Lind.
§ 5. Revisionsberättelsen lästes upp och mötet beslutade om ansvarsfrihet för
styrelsen.
§ 6. Avgående ordförande föreslog att styrelsen kan disponera 20 000 kr att fördela
mellan ledamötena, detta beroende på de uppgifter som var och en utför.
§ 7. Utgifts- och debiteringslängd blev redogjord inför mötesdeltagarna.
§ 8. Val av ny styrelse:

Ordförande:

Krister Holm

2 år

Ledamöter:

Mats Jonsson

2 år

Michael Broman

2 år

Anders Bergström

2 år

Ingrid Alfredsson

1 år

Leif Sanfer

1 år

Anders Wimo

1 år

Anders Karlsson

1 år (vald på 2 år 2014)

Susanne Bergefur

1 år

Anneli Bergefur

1 år

Revisor:

Ingegerd Häggqvist

1 år

Revisorsuppleant:

Susanne Bergefur

1 år

Suppleanter:

Valberedning:

§ 9. Sophanteringen
I uppropet, som kom med kallelsen, påpekade Maggan Carlsson det sorgeliga i hur
sopsorteringen inte fungerar i de två sopstationerna, trots upprepade upplysningar
om hur det ska sorteras. Dvs att alla ska sortera sitt avfall och endast lämna
brännbart skräp i föreningens tunnor. Allt annat kan exempelvis lämnas på
avfallsdepån i Ljungdalen, Ljusnedal eller tas med hem för deponi. Upprepade
erfarenheter hos styrelsen är att vissa medlemmar lämnar allt tänkbart som inte hör
hemma i brännbara sopor, vid tunnorna. Både i och utanför. En skärpning behövs!
Bergs kommun har nu som krav att det ska finnas sophus där tunnor ska vara under
tak och innanför väggar, lätta att ta ut och tömma i sopbil. Anita Forssell har under
året varit i kontakt med Torkilstötens Samfällighetsförening och fått hjälp med ett
underlag till ett funktionellt sophus, som de redan byggt i sitt område och som
fungerar bra. Kenneth Jönsson har lämnat en offert på ett sophus på ca 30 kvm för
ca 189 000 kr. Till det kommer el och målning. Sophuset ska ligga vid Sjövägen och
soptunnorna vid övre delen av området kommer att tas bort. Arne Hedmark har givit
muntligt löfte om att sophuset kan stå på hans mark, men ett skriftligt kontrakt behövs
för ordnings skull.
På sophusets ena vägg kommer det att finnas en anslagstavla med översiktskarta
över området, och skoterinformation. Texter med information bör finnas på flera språk
än svenska då stugägare och turister med annat språk än svenska finns i området.
Mötet beslutade att ge styrelsen uppdrag att verkställa sophusbygget med ett
ekonomiskt tak på 250 000 kr för alla kostnader kring bygget.

§ 10. Nybyggnation
En förfrågan har kommit från PG Skott i Ljungdalen om tillåtelse att lämna grus, som
underlag till en brytning av väg till ett nytt fritidshus, uppe vid vändplan på
Skärvagsvallsvägen. Detta innan tjälen går ur marken i vägbanan. Det har beviljats.
§ 11. Håkan Dahlén påpekade att han har svårigheter att få betala avgifter för sina
fastigheter till Föreningshuset. Ovanligt kan man tycka. Det ska åtgärdas.
§ 12. Vattenposterna
Vattenposten vid Granvägen måste göras något åt. Någon har monterat en vanlig
kran på vattenposten och den fryser lätt. Styrelsen tar på sig att se över alla
vattenposterna som iordningställdes under 1980-talet, de kanske behöver
moderniseras.
§ 13. Vägarna
Vägarna i området har varit utsatta för kritik under verksamhetsåret. De har varit
gropiga och stora stenar har stuckit upp ur körbanan. Snöröjningen har, trots en
ganska snöfattigvinter, varit kostsam. Styrelsen tar på sitt ansvar att gå igenom hela
vägunderhållets organisation, kostnader och löpande avtal med entreprenörer under
kommande verksamhetsår.
§ 14. Skoterleder
En del klagomål har kommit in på störande skotertrafik inom planlagt område.
Ordföranden manade medlemmarna till att det är allas ansvar att gällande
ordningsregler hålls, att information finns i stugorna för hyrande och gäster. Frivilliga
krafter ställde sig till förfogande för att röja lederna, bland annat Fred Olsson.
§ 15. Senast 17 april ska årsmötesprotokollet finnas tillgängligt och justerat på
Ljungdalens Turistbyrå.
Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anita Forssell

Gittan Wahlström

Håkan Lind

sekreterare

