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Andelstal Föreningen har 1502 andelar. 
 
Styrelsemöten Under verksamhetsåret har sex protokollförda styrelsemöten hållits. 
 

Verksamhet och aktiviteter 
 
Verksamheten har under året skett enligt plan. Aktuella ärenden har hanterats löpande av styrelsen. 
Löpande arbeten har fortsatt utförts av en anställd person för vilken arbetsmarknadsstöd erhållits. 
Ett stort projekt i byn är startat i och med rivningen av Mogården, och nybygget som kommer istället. 
Detta påverkar våra vägar som är i anslutning till byggområdet. 
 
Arbetsuppgifterna i styrelsen har varit samma som tidigare. 
 
 
 
  



Snöröjningsrapport verksamhetsåret 2019 
 
Den totala kostnaden för snöröjning har uppgått till ca 66 000 kronor, varav kommunen ca 16 000 kr. 
 
Barmarksunderhåll verksamhetsåret 2019 
 
Underhåll har genomförts som brukligt. Sopning av gator, rensning av avloppsbrunnar, röjning av 
slänter och vägkanter har gjorts. Diverse skador har åtgärdats. Beläggningsarbeten har gjorts till en 
kostnad av ca 296 000 kronor, och sopning till en kostnad av ca 98 000 kronor.  
 
Övrigt noterbart från verksamhetsåret 2019 
 
Fortsatt så är det mycket synpunkter på trafiksäkerheten, och då främst hastigheten med vilken 
fordon framförs, på våra vägar. Frågor i detta ämne har behandlats på samtliga styrelsemöten. Våra 
hastighetsmätare har flyttats runt på våra vägar, och vi ser att det ger resultat, hastigheten sänks när 
de suttit uppe några dagar. 
 
Ekonomi 
 
Årets överskott uppgår till 14 152 kronor jämfört med ett överskott på 207 993 kronor föregående år. 
Årets resultat föreslås överföras till ny räkning. 
 
Slutord 
 
Med denna berättelse ber vi i styrelsen att få tacka för det gångna verksamhetsåret, och vi vars 
mandatperiod har gått ut ställer våra platser till årsstämmans förfogande.  
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