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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 
2018-05-01 – 2019-04-30 

 
 
Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls lördagen den 28 juli 2018 Café Lokstallet 1093 i  
Riddarhyttan. 
 
Styrelse och funktionärer har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie styrelse 
Magnus Jansson  Ordförande   Hans-Olof Lomm  Ledamot 
Maud Widarsson  Kassör   Willy Malmberg  Ledamot 
Benny Odell  Sekreterare   Kristina Eriksson  Ledamot 
 
Styrelsesuppleant 
Anette Lindén 
 
Revisorer 
Jan-Erik Bergsten 
Göran Ivegren 
 
Revisorsuppleant 
 Bengt Brandel 
 
Valberedning 
Barbro Bergquist, sammankallande 
Marja-Leena Lomm 
 
 
Vägskötsel 
Styrelsen ansvarar för vägskötsel, medans Willy Malmberg är ansvarig för vinterhållningen. 
  
Firmatecknare har varit ordföranden Magnus Jansson och kassören Maud Widarsson var för  
sig. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 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 . 
 
Inför vintersäsongen har föreningen tecknat ett nytt avtal gällande vinterväghållning med M4 gruppen eftersom 
Östmark sade upp avtalet med Skilås Samfällighetsförening. 

http://www.skilasf.se/
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Vägunderhåll/Grusning  
M4 gruppen har under året skött vinterväghållning, plogning och sandning enligt avtal. Detta har gjorts på ett mycket 
förtjänstfull sätt. 
 
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. 
 
Skyltar med varningstexten ” Lekande Barn” har satts upp. 
 
 
Skrivelser 
Trafikverket har betalt ut vägbidrag med 14.926 kronor som enligt avtal går till skötseln av vägarna inom GA 5. 
 
 
Städdag 
Se nedan på aktiviteter.  
 
Samfällighetens ekonomi 
Föreningens sammanlagda tillgångar var vid verksamhetsårets slut, se vidare balans och resultatrapport. 
 
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. 
Styrelsen söker efter företag som kan åta sig slyröjningen på föreningens gemensamma markområden.  
 
Styrelsen kan konstatera att arbetet med fiberkabelgrävningen är utfört på ett mycket undermåligt sätt. Styrelsen har 
vid flera tillfällen varit i kontakt med IP Only för att bestämma datum för besiktning av vägarna, men det har inte 
lyckats, man följer inte avtalet.  
Vår styrelseordförande har varit i kontakt med IT samordnaren på Skinnskattebergs kommun och det kommer 
förmodligen ske en samordnad besiktning i hela kommunen. 
 
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, 19, 1:132, 1:139-140, 1:142-144, 1:148, 1:150, 1:153, 1:159, 
Haraldsjö 1:2-4, och Övertjärn    
 
 
Gemensamhetsanläggningens omfattning 
GA 4 Vägar utom Skilåvägen samt vägbelysning och grönområde. 

 
GA 5  Skilåvägen från Riksväg 68 till Skilå.    

Skilbyvägen från Riksväg 68 till Utterkullsvägen. 
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Föreningen har erhållit statligt vägbidrag med 14.926 kronor Inga kommunala 
bidrag har betalts ut under året. 

Ekonomi 
Inga löner, eller sociala kostnader har utbetalats. 

Avgifter 
Medlemsavgifter för verksamhetsåret har uttaxerats enligt beslut på föreningsstämman. Alla tidigare kvarstående 
årsavgifter är till fullo betalda. 

Övrigt 
Styrelsearbetet, har även under detta verksamhetsår, bedrivits i en trevlig och positiv anda där målsättningen har varit 
att behålla och förbättra grunden för våra medlemmars rekreation. 

Årets resultat 

Verksamhetsårets ekonomi redovisas i bokslutet. Årets resultat blev, - 2596, 18 kronor. 

 

Styrelsen vill framföra ett stort TACK till alla som stöttat vår Samfällighetsförening under det gångna året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  


