
Skärvagsvallens samfällighetsförenings årsmötesprotokoll 25/3-16

Närvarande: se bilaga

Välkomna till mötet: Ordförande i föreningen Krister Holm hälsade alla välkomna.

Val av ordförande: Krister H väljs till mötets ordförande.

Val av sekreterare: Anneli Bergefur väljs till mötets sekreterare

Justerare: Christina Busch väljs till mötets justerare.

Verksamhetsberättelsen: Ordförande läste föreningens verksamhetsberättelse och 

kommenterade den.

Revisionsberättelse: Ingegerd Häggqvist (revisor) läste föreningens revisionsberättelse och 

Susanne Bergefur (revisorsuppleant) gick igenom 2015 års balans-och resultaträkning.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2016.

Sophuset: Krister redogjorde för det nya sophuset. Det behövs skyltar och en anslagstavla till 

huset. Tröskeln fungerade inte när det kom snö och fick monteras bort. Det behöver lösas på 

något annat sätt. Den rörliga väggen som ska skjutas framåt går trögt och behöver åtgärdas. 

Den tidigare anslagstavlan sitter kvar på det gamla sophuset som ägs av Arne Hagmark och 

han ska tillfrågas om detta. 

Jan Kemi har målat sophuset utan att vilja ha någon ersättning. Han tackades av mötet. Det 

beslutades att huset inte behöver målas på några år, inte foder eller vindskivor heller. 

Vattenposter: Många vattenposter är ur funktion eller fungerar sporadiskt. Ordförande 

uppmanar att alla ska meddela vid mötets slut om de har vetskap om någon vattenpost som 

behöver åtgärdas. Styrelsen kommer att påbörja en inventering för att kartlägga hur 

renoveringsbehovet av vattenposter och brunnar ser ut. Det skulle också vara av intresse att 

se i hur många stugor vatten är indraget från befintliga vattenposter. Det skulle samtidigt 

behöva inventeras hur avlopp fungerar.

Vägar: Vinterunderhållet på vägarna kostar ca 70000kr/år vilket är det vi får i stadsbidrag. 

Alla vägar inom föreningen är i stort behov av renovering.

Vi anlitar Reaxer för både vinter-och sommarunderhåll av vägarna. Styrelsen fick i uppdrag 

att göra en ny upphandling vad gäller detta. I årets budget är 50000kr avsatta för 

sommarunderhåll, vilket är otillräckligt. Mötet diskuterade problemet med vägarna och 

kostnaderna. Även en höjning av årsavgiften vid nästa årsmöte diskuterades. Det skulle täcka 

en del av det stora behovet. 



Hos trafikverket Enskilda Vägar finns det möjlighet att söka mer bidrag för att bla byta 

vägtrummor. Mötet diskuterade möjligheten att anlita någon som kan inspektera och 

bedöma vad som behöver göras för att förbättra vägarna. 

Årsmötet beslutade att styrelsen ska: Anlita någon som kan bedöma renoveringsbehovet 

samt upprätta en handlingsplan att följa och därefter söka extra bidrag hos trafikverket 

Enskilda Vägar. Vid nästa årsmöte kommer avgiften att höjas något. Dessa öronmärkta pengar

ska gå till vägreparationer. 

Bredband: till Ljungdalen ska det grävas ned bredband och det kommer att passera 

Skärkdalen. Förmodligen dröjer det ett år innan det är klart. 

En mast i närheten av föreningen har förstärkt 4G vilket har gjort att mobildatan fungerar 

bättre.

Ersättningar: Styrelsen fördelar 20000 kr enligt tidigare protokoll. Ersättning ska betalas ut 

för 2015 och 2016.

Val av styrelse:

 Omval ordförand Krister Holm
 Ledamot Anders Karlsson, 2 år
 Suppleant Anders Wimo, 1 år
 Suppleant Leif Sanfer, 1 år

Förra året valdes sekreterare Mikael Broman, kassör Anders Bergström och ledamot Mats 

Jonsson på 2 år. Dom sitter alltså kvar ett år till. 

Till revisor valdes Ingegerd Häggqvist och till revisor suppleant valdes Susanne Bergefur.

I valberedningen sitter Anneli och Susanne Bergefur kvar.

Övriga frågor: 

Sophuset: 

Det ligger flaskor och burkar i soprummet. Det får bara kastas hushållssopor där, allt annat 

ska slängas på anvisad plats i Ljungdalen. Vi diskuterade olika lösningar och kom fram till:

 Maila anvisningar till stugägarna
 Information i sophuset
 Informationsblad som lämnas till turistbyrån som de kan lägga tillsammans med 

nycklar vid uthyrning.
 Det går bra att lämna pantburkar/flaskor i ett kärl vid återvinningscentralen.

Skoterleder:



Mats J har röjt skoterleder på några ställen. Även Henrik har hjälpt till. Fred Olsson kan 

kontaktas om det behöver röjas på fler ställen.

Nationalpark:

På tisdag kväll är det ett möte i Ljungdalen angående hur vida det ska bli en nationalpark i 

Helags-Sylarnafjällen. Är vår stugförening sakägare i frågan? Svaret är nej. Boende i 

Ljungdalen är inte heller sakägare, eventuellt kommunen. Anders Karlsson kom med mycket 

och relevant information i frågan. Alla är ändå välkomna på mötet på tisdag. 

Mötet avslutades.

Sekreterare Justeras

Anneli Bergefur Christina Busch

_____________________ ______________________


