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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN
2016-05-01 – 2017-04-30

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls lördagen den 23 juli 2016 Café Lokstallet 1093 i
Riddarhyttan.
Styrelse och funktionärer har under året haft följande sammansättning:
Ordinarie styrelse
Magnus Jansson
Georg Karperyd
Benny Odell

Ordförande
Kassör
Sekreterare

Hans-Olof Lomm
Willy Malmberg
Kristina Eriksson

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelsesuppleant
Lars Landin
Revisorer
Jan-Erik Bergsten
Göran Ivegren
Revisorsuppleant
Maud Widarsson
Valberedning
Barbro Bergquist, sammankallande
Marja-Leena Lomm
Vägskötsel
Willy Malmberg
Firmatecknare har varit ordföranden Magnus Jansson och kassören Georg Karperyd var för
sig.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 stycken protokollförda styrelsemöten.
Verksamhet
Samfällighetens styrelse har behandlat de löpande frågor som varit aktuella. Willy Malmberg är den
som underhåller föreningens hemsida. Den uppdateras löpande vad avser händelser och bilder som
är av intresse för samfällighetens medlemmar.
Hemsidan innehåller allt som rör föreningen och är mycket informativ. www.skilasf.se
Styrelsen har också startat en facebook .
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Vägunderhåll/Grusning
Willy Malmberg har beställt sandning under vintern medan vår entreprenör bedömt när plogning skall
ske.
Östmark har under året skött vinterväghållning, plogning och sandning enligt avtal och med
oförändrade priser.
Även detta år har det funnits grus upplagt på olika platser som kan användas för att fylla i gropar som
uppstår under året.
-Skrapning och saltning av vägarna har också skett under året vid behov.
-Föreningen har fått avslag på den ansökan om hastighetsbegränsning inom området till 30km/tim.
Länsstyrelsen ansåg att det inte fanns behov med hastighetsnedsättning. Därmed råder bashastighet
70 km/tim på våra vägar.
Skrivelser
Trafikverket har betalt ut vägbidrag med 13.836.52 kronor
Föreningen har erhållit uppgift om att Verner Andersson AB har sålt sina samtliga tomter.
Städdag
Se nedan på aktiviteter.
Samfällighetens ekonomi
Föreningens sammanlagda tillgångar var vid verksamhetsårets slut 158.304,51 kronor. Med
fördelningen GA 4, 52.861,46 kronor och GA 5, 66.979,88 kronor.
Aktiviteter
Under det gångna året har föreningen genomfört en städdag. Det var nästan samma personer som
deltog i år som tidigare år. Styrelsen tackar alla som var med och hjälpte till denna dag. Dagen
avslutades med sedvanlig korvgrillning.
Föreningen har upplåtet Utterkullsvägen för en delsträcka för rallyt Nattkröken som Fagersta
Motorklubb arrangerat.
Samfällighetsföreningen har tecknat avtal med IP Only gällande grävning för fiberkabelanslutning.
REV ( Riksförbundet för enskild väghållning)
Samfällighetsföreningen är medlem i REV.
Panter och ansvarsfördelning
Inga panter eller ansvarsförbindelser finns tecknade av styrelsen.
Medlemmar i samfällighetsföreningen
GA 4
Skilån 3:14, 3:16-50 samt 3:52-76 och 3:78-86
GA 5
Skilån 3:6, 3:14, 3:16-86 Riddarhyttan 3:11, 1:119, 1:132, 1:139-140, 1:142-144, 1:148,
1:150, 1:153, 1:159, Haraldsjö 1:2-4, och Övertjärna 1:2

