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Rapport från styrelsemöte 14 december 2014 

Styrelsen lämnar här en kort rapport från sitt senaste sammanträde 14 september 2014. Denna 

information finns tillgänglig via vår hemsida www.skeppsvik.net 

 

Ekonomi 

Likviditeten är god bland annat beroende på att vi fått mer bidrag, framför allt från Trafikverket för 

beläggningen, än prognostiserat. Men en hel del utbetalningar kommer att ske i slutet av året och 

början av 2015. 

 

Tvist 

En tvist föreligger med en fastighetsägare på Riggvägen, där de har stopp i avloppet. Tvisten avser 

vem som är ansvarig och bekosta att åtgärda stoppet.  

 

Vatten och diken 

Diskussion om dagvattenavrinningen inom området. En första förslag har erhållits som behöver 

förtydligas och undersökas mer. Utredningen fortsätter. 

 

Hemsidan 

Ett nytt förslag på ändrad disposition av hemsidan visades. Beslöts att förslaget skall genomföras.  

 

Föreningens stadgar 

Styrelsen fick i uppdrag av föreningsstämman att se över föreningens stadgar. Efter kontroll hos 

Lantmäteriet, som är tillsynsmyndighet för samfälligheter, och läsning av Samfällighetslagen så 

konstateras att föreningens stadgar är enligt ”standard”.  

 

Grannsamverkan 

Beslutades att föreningen ska ansluta sig till ”Grannsamverkan”. Något som föreningen tidigare varit 

med i men uteslutits ifrån pga. av för låg aktivitet från föreningens sida. 

 

Sopor 

Kommunen har ställt ut kärl för kompostavfall på våra två sopstationer. Det har återfunnits annat än 

kompostmaterial i dessa kärl, såsom glas och metallburkar. Beslöts att uppdatera hemsidan med 

information och skyltar på sopstationerna. 

 

Röjningsarbete 

Beslöts att avverkning/röjning i området ska ske. Externa entreprenörer anlitas och arbetet ska 

utföras då det är tjäle i marken för att minimera risken för skador i området. 
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Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde genomförs i föreningslokalen söndag den 8 februari 2015. 

 

 

Kontakta styrelsen.  

Har du någon fråga du vill anmäla så kontakta föreningens ordförande Thomas Blomkvist, e-mejl 

thomasblomkvist3@gmail.com eller någon annan i styrelsen (se hemsidan). Vår vägfogde Ove 

Fredriksson når du på mobil 070-311 95 55. 
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