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Verksamhetsåret 2018-2019

Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Ordförande Thomas Grandin
● Kassör Jan Stenmark
● Sekreterare Pontus Berggren
● Ledamot Lars Strömbäck
● Ledamot Eva Söderholm
samt suppleanter
● Toralf Nilsen
● Mats-Ola Jonsson
Styrelsen hade 4 sammanträden under verksamhetsåret.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
● Annelie Grandin
● Hans Lambertsson
Revisorer
● Fredrik Körner
● Barbro Lambertsson
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Viktiga händelser under året
GA1 Vägar
Halkbekämpning och snöröjning under vintern
En spolning utav vägtrumma som det blev stopp i vid Trädgårdsgatan/Bankgatan
Kommande åtgärder:
Samtliga vägar ska ses över i början av säsongen 2019, då flera vägar är i dåligt skick.
Vi har fortfarande problem med hastigheter i området, trots omskyltning till 20 km/h. Vi kommer att
fundera på någon form av hastighetsbegränsande åtgärd.

GA2 Vatten och pumphus
Vattenprovtagning i Maj 2019
Vattnet slogs på 27 April
Pump byttes ut då den gamla sluta funka. Den gamla gick ej att reparera, så ny är inköpt.

Kommande åtgärder:

GA3 Avlopp
Det är en väldigt stor inrinning i avloppen av dagvatten, detta måste undersöka och åtgärdas snarast.
Byte utav styrenhet till slammgrop brann upp, även byte utav pumpen och den gamla är inlämnat på
översyn/service
Kommande åtgärder:
Brunn måste bytas nere vid Hästskovägen, Bankgatan, Trädgårdsgatan.
Regelbunden slamtömning.
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GA4 Badplats och båthamn
Oljade samtliga bryggor

Kommande åtgärder:
Oljning av bryggor och möblemang kommer att ske i samband med städdag.

GA 5 Grönområden
Service/ombyggnation av åkgräsklippare
Kommande åtgärder:
Eventuellt montera tak på åkgräsklippare.
Övrigt

Verksamheten i siffror
Under året 2018/2019
● Betalade samtliga medlemmar sina avgifter
● Genomfördes tre städdagar inklusive efterföljande grillning, ett midsommarfirande, en
lyskväll samt en eldningsdag
● Omsatte föreningen 425 800kronor

Styrelsen
Thomas Grandin, ordförande
Jan Stenmark, kassör
Lars Strömbäck, ledamot
Toralf Nilsen, suppleant

Pontus Berggren, sekreterare
Eva Söderholm, ledamot
Mats-Ola Jonsson, suppleant

