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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN
2012-05-01 – 2013-04-30

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls lördagen den 21 juli 2012 Café Lokstallet 1093 i
Riddarhyttan.
Styrelse och funktionärer har under året haft följande sammansättning:
Ordinarie styrelse
Willy Malmberg
Ordförande
Henry Svensson
Georg Karperyd
Kassör
Helena Granström
Magnus Jansson
Sekreterare
Ulf Wedell

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelsesuppleanter
Kristina Eriksson
Jeanette Lindberg
Benny Odell
Revisorer
Jan-Erik Bergsten
Göran Ivegren
Revisorsuppleanter
Eva Jansson
Maud Widarsson
Valberedning
Barbro Bergquist, sammankallande
Åsa Karperyd
Vägskötsel
Willy Malmberg och Olavi Kanerva
Firmatecknare har varit kassören Georg Karperyd och ordföranden Willy Malmberg var för
sig.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 stycken protokollförda sammanträden.
Verksamhet
Samfällighetens styrelse har behandlat de löpande frågor som varit aktuella.
Willy Malmberg ser till att föreningens hemsida uppdateras och förses med händelser och
bilder som är av intresse för våra medlemmar
Hemsidan innehåller allt som rör vår förening och är mycket informativ.
www.skilasf.se
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Willy Malmberg och Olavi Kanerva har beställt sandning under vintern medan vår
entreprenör bedömt när plogning varit nödvändig.
Följande händelser och aktiviteter har behandlats vid styrelsemöten.
Vägunderhåll/Grusning
-Östmarks har under året skött vinterväghållningen, plogning och sandning enligt avtal och
med priser som ökat med 5% jämfört med föregående år.
-Grus finns upplagt på lämpliga platser efter Skilåvägen för att användas till fyllning av
gropar vilket skett på frivillig väg.
-Dikesrensningar har utförts under året av L-G Gustavsson, Skinnskatteberg.
-Extraordinär kostnad för trumbyte och dikning på kr 46 523, som ej var budgeterad.
-Skrapning av vägarna, Fredrikssons Backe, Skilåvägen och Bergåsvägen har gjorts.
-Styrelsen har tagit ett beslut att uppsnyggning/gallring på obebyggda tomter (Byggnads AB
Ritz Nordlander) kommer att utföras av Proffshuggarna (Ingvarsson/Pettersson) enligt gängse
skogsvårdsrutiner och utan kostnad för föreningen.
Skrivelser

Städdagen
Vårens städdag uppsköts till hösten i avvaktan på lämpliga arbetsuppgifter.
Samfällighetens ekonomi
På grund av fjolårets regnrika sommar drabbades föreningen av en oförutsedd skada på en
vägtrumma i Fredrikssons backe. Sannolikt rör de det sig om en gammal skada som var
reparerad med en plastsäck. Reparationen av trumman samt ny dikning av några vägar
resulterade i att reparation och underhåll för GA4 slutade på 58.276:- jfrt budgeterade
20.000:Föreningens sammanlagda tillgångar var vid verksamhetsårets slut 108.048:07 med
fördelningen GA4 22.697:37 och GA5 85.350:70
Styrelsen kommer med anledning av det inträffade att föreslå en höjning av utdebiteringen för
GA4, vilket framgår av debiteringslängden.
Aktiviteter
Som ovan nämnts blev städdagen uppskjuten till hösten. Vi hoppas på en god anslutning.
Städdagen är ju ett utmärkt tillfälle att få lära känna varandra lite bättre och komma med idéer
om vår verksamhet.
REV (Riksförbundet för enskild väghållning)
Samfällighetsföreningen är medlem i REV.
Panter och ansvarsförbindelser
Inga panter eller ansvarsförbindelser finns tecknade av styrelsen.
Medlemmar i samfällighetsföreningen
GA4
Skilån 3:14, 3:16-50 samt 3:52-86
GA5
Skilån 3:6, 3:14, 3:16-86. Riddarhyttan 3:11, 1:119, 1:132, 1:139-140, 1:142144, 1:148, 1:150, 1:153, 1:159, Haraldsjö 1:2, Haraldsjö 1:3, Haraldsjö 1:4 och
Övertjärn 1:2
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Gemensamhetsanläggningarnas omfattning
GA4
Vägar utom Skilåvägen samt vägbelysning och grönområden
GA5
Skilåvägen från RV68 till Skilå.
Skilbyvägen från RV68 till Utterkullsvägen.
Vägbidrag
Föreningen har erhållit statligt vägbidrag med Kr 7 629:- till GA4 och Kr 5 995:- till
GA5..
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 bokslut. Årets resultat blev -55 886,03 Kr.
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