Välkommen till Årstämma på Ljungalid Långfredag 14/4 kl. 15.00.

Val av ordförande.
Val av sekreterare.
Val av två justeringsmän.
Styrelsens berättelse och revisorns berättelse.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
Framställning från styrelsen och ev. motioner från medlemmar.
Sophuset/sophaneringen.
Anslagstavlan är flyttad till sophuset.
Sopsorteringsregler finns nu i huset, efterlevnaden fungerar dåligt vid större helger och sportlov.
Dom som hyr hus i området och hämtar nycken på turistinformationen får sorteringsreglerna när
dom hämtar nycken.
Är försäkrat hos Länsförsäkringar.
Gamla sophuset behöver flyttas, Broman ordnar med det.
Ett kärl för bara glas ska märkas upp.
Brunnar/ vattenposter.
Brunnen längst in på Vålvägen har lagats.
Stora brunnen på Vålvägen behov av upprustning.
Vattenposterna behöver åtgärdas, vi behöver ta beslut på hur/när och utformningen av posterna.
Finns nu en pärm med karta över brunnar, vattenposter och hur ledningarna är dragna. Även
dokumentation om när åtgärd utfördes.
Vägarna.
Vi har skrivit ett nytt avtal om vägunderhållet, Reaxer och Ljundalens taxi.
Vinterunderhåll har utförts i vanlig ordning.
Sommarunderhåll hyvling och grus.
Arbetet med att söka extra bidrag till vägen jobbas det vidare med. Vi ska besiktiga vägen med en
lokal entreprenör och kostnadsunderlag/ åtgärdsprotokoll ska skickas till REV.

Eftersom sopsorteringen fungerar så dåligt tidvis och jag får arga samtal från Bergs kommun om det
så kommer Stefan Åslund att fungera som typ områdesvärd under en period så vi får se kostnaden för
en sådan tjänst. Han ska även ha koll på vattnet.
Bredband.
Har varit i kontakt med Bergs kommun bredbandsutbyggnaden och dom hänvisade till Servanet.
Enligt Servanet så finns det inga planer för utbyggnad i området under 2017.
Servanet Tel. 020-0120035.
Ersättning för styrelse och revisorer. Förslag på oförändrat 20,000 kr att fördela s enligt
överenskommelse på styrelsemötet.
Förslag på utgifts och inkomststat samt debiteringslängd.
Val av ordförande och styrelse.
Ordförande.
Sekreterare.
Kassör.
Ledamot.
Ledamot.
Suppleant.
Suppleant.
Revisor.
Revisorsuppleant.
Valberedning.
Övriga frågor. Inga övriga frågor har inkommit.
Stämmoprotokoll finns tillgängligt på hemsidan och Turistbyrån.
Tack till Tobias som hjälper oss med hemsidan.
Alla i styrelsen står till förfogande ett år till.
Vi bjuder på fika.

